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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Em anexo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000184-08.2018.8.11.0007

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:

FRANCISCO RODRIGUES ARAGON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000184-08.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 

REQUERIDO: FRANCISCO RODRIGUES ARAGON Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra JOSIMAR RIBEIRO DE 

SOUZA, todos (as) já qualificados (as). A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Após emendar a inicial, a parte autora peticionou 

nos autos pugnando pela desistência do feito, com sua ulterior extinção 

(ID 11291318). Vieram os autos à minha conclusão. É o relatório. DECIDO. 

Analisando o feito, vejo que a inicial sequer foi recebida, de modo que a 

extinção do presente feito independe da concordância da parte adversa. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. 

CONDENO a autora no pagamento das custas e taxas processuais. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT. Deixo de proceder à baixa de restrições sobre o 

veículo, uma vez que inexiste qualquer ordem judicial deste Juízo neste 

sentido. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 26 de fevereiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001464-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GERMANO DA SILVA (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:

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

 

Processo: 1001464-82.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o patrono da parte autora para apresentar contrarrazões acerca 

do recurso de Apelação (ID. 9414325), no prazo de quinze (15) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 

11.419/2006. Alta Floresta, 26 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANAI MENDES CAMELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347 (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000884-52.2016.8.11.0007 

AUTOR: ELIANAI MENDES CAMELO RÉU: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SONY STYLE - SONI BRASIL S.A Vistos em 

correição, 1 - Determino a intimação do polo ativo para se manifestar em 

15 dias acerca das contestações e documentos apresentados nos autos. 

2 - Em seguida, intimem-se as partes para, em 10 dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O 

JULGAMENTO IMEDIATO. 3 - Decorrido o lapso temporal acima, venham 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003178-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR ALVES FREIRE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 11659176. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000906-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA LUCIA GOMES DOS 
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SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito 

Na oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte 

requerida foi devidamente citada (conforme ID n.º 7129403) a comparecer 

à sessão designada, porém, não compareceu ao ato designado. Nesta 

hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim 

dispõe: “Art. 20. 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”. O novo Código de Processo Civil, em seus 

artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - o réu for revel, ocorrer 

o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.” “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.” Em face da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial quando a parte autora afirma não ter formalizado qualquer contrato 

com a ré ou sequer utilizado serviços ou produtos da empresa. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora é consumidora 

equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege 

as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por insegurança 

advindos tanto dos produtos como da prestação dos serviços ofertados 

do mercado de consumo. Veja-se que, para a exclusão da 

responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é 

preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva 

da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua responsabilização, 

argumentar também ter sido vítima de fraude cometida por terceiro. Para 

tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse a adoção de 

medidas consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, mas 

não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte 

requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, responde pelas 

disfunções de sua atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não 

podem ser repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto 

probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o 

demandante, mas em nome deste. Assim, estão presentes os 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por 

consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como assinalado, 

está caracterizada na contratação com terceiro em nome da parte autora, 

sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo 

causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte 

requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E 

tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pelo autor. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO 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, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao contrato n.º 682273706000059CT, bem como 

dos débitos no valor de R$ 997,95 (novecentos e noventa e sete reais e 

noventa e cinco centavos); b) CONDENAR o requerido no pagamento ao 

autor da quantia de R$ 7.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 

do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso. Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando 

a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARIA ALVES DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8016774, para que indique o endereço atualizado do requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000855-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI APARECIDA FALCO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 
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8036011, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000741-63.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA MACHADO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8035921, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-86.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA SILVA QUEIROZ (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8036945, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000732-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZIELLI DE ANDRADE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8027972, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000874-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Graciela Araujo Ferreira David (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8040969, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000978-63.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCINALDO SANTOS DE 

JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – 

Mérito Na oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte 

requerida foi devidamente citada (conforme ID n.º 8044336 e 8045657) a 

comparecer à sessão designada, porém, não compareceu ao ato 

designado. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, que assim dispõe: “Art. 20. 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”. O novo Código de Processo Civil, 

em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.” “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.” Em face da revelia, reputam-se verdadeiros 

os fatos articulados na inicial quando a parte autora afirma não ter 

formalizado qualquer contrato com a ré ou sequer utilizado serviços ou 

produtos da empresa. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A 

parte autora é consumidora equiparada, para efeitos legais, nos termos do 

artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de 

vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação 

dos serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se que, para a 

exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do 

CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua 

responsabilização, argumentar também ter sido vítima de fraude cometida 

por terceiro. Para tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse 

a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos 

documentos, mas não o fez. Entretanto, no presente caso não há que se 

falar em dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não 

existisse, a parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem 

outras negativações em seu nome. Vale ressaltar que restou comprovada 

a existência de 3 (três) negativações em nome do autor no SPC e 3 (três) 

negativações na Serasa, conforme extrato anexado pela autora ID .º 

6073816. Desta forma conclui-se ser o autor um devedor contumaz, não 

tendo qualquer credibilidade perante seus credores, ou confiabilidade, a 

fim de conseguir realizar compras a crédito. Diante de tal prova, forçoso 

concluir que a manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos 

não causou nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização 

pleiteada. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

manutenção do apontamento de seu nome nos cadastros dos maus 

pagadores, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica referente ao contrato n.º 

003044023000089 no valor de R$ 243,07 (duzentos e quarenta e três 

reais e sete centavos). Julgo improcedente a pretensão indenizatória. 

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando a baixa 

da restrição referente ao contrato objeto dos autos. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000869-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILLA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8069965, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENI LOURENCO MOREIRA MACEDO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8076167, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA MARA BRAGA GONCALVES (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

8098307, para que indique o endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010794-18.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EIDE CLARINA PELOI DE LEMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SOUZA NETTO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

11105841, para que indique o endereço atualizado do executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011347-65.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PADILHA (EXECUTADO)

ELIZIANE NOVAKOSKI SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 11101540, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TAXISTAS DE ALTA FLORESTA E REGIAO MT 

(EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 11252315, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010506-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado(a), do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

10341351, para que indique o endereço atualizado do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 24 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010830-26.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLISETE TAVARES DE LIMA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 10278780, bem como para que 

indique o endereço atualizado do(a) executado(a), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 

25 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 11280806, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 25 de fevereiro de 2018 
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Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011416-39.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor do ID nº 10198823, para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 25 de fevereiro de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELANI LUISA FAVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 14:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VIEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 22 de 

março de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

março de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000267-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANE CRISTINA PEREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para 

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11631291, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a requerente, 

ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar documento de 

identificação e comprovante de endereço legíveis, sob pena de extinção 

da ação sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

16 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIVAN BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000283-75.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE EDIVAN BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para 

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 
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ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

11661591, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011162-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA BILHA PAPPEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011162-90.2016.8.11.0007 REQUERENTE: NEIVA APARECIDA BILHA 

PAPPEN REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011161-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FOSCH PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011161-08.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ROGER FOSCH PAPPEN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, bem como requerer o que entender de direito. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010480-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAVESE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

JOSE GUILHERME SELBACH GURIDI OAB - RS0052775A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010480-38.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALMIR PAVESE REQUERIDO: 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A., EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerido para adimplir as custas processuais, em cinco dias, 

observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 02 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010480-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAVESE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

JOSE GUILHERME SELBACH GURIDI OAB - RS0052775A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010480-38.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALMIR PAVESE REQUERIDO: 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A., EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerido para adimplir as custas processuais, em cinco dias, 

observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 02 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010480-38.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PAVESE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

JOSE GUILHERME SELBACH GURIDI OAB - RS0052775A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010480-38.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALMIR PAVESE REQUERIDO: 

MULTILASER INDUSTRIAL S.A., EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte 

sucumbente/requerido para adimplir as custas processuais, em cinco dias, 

observando-se o regramento da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de quinze 

(15) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas 

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o 

pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor 

da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 02 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010369-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010369-54.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RUBENS VIEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: LOJAS RENNER S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que a parte requerida comprovou o depósito do valor 

referente a condenação (ID nº. 11057508) e a parte exequente concorda 

com o valor depositado, bem como informa a conta para transferência do 

montante, conforme consta no ID nº. 11516931. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da advogada da parte credora, DESDE QUE a patrona possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010420-41.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010420-41.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: DOUGLAS JUNIOR FARIAS DA 

SILVA EXECUTADO: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A, 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida (evento nº. 

9703936) e a credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente, bem como requer a intimação da segunda executada para 

pagar o valor remanescente referente aos honorários advocatícios, 

conforme consta no evento nº. 10955379. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se a 

executada EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP para, 

em cinco dias, efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito 

referente aos honorários advocatícios, indicado pelo credor no evento nº 

10955379. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 

2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA ROSA GOUVEA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010000-02.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLANGE DA ROSA GOUVEA 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10718313), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10445867 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, solicitando a 

baixa da negativação oriunda dos presentes autos quanto a Igor Júnior 

Brun, devendo ser mantida a restrição de crédito quanto à pessoa jurídica 

Unidade de Ensino Resende de Freitas Ltda-ME e quanto aos respectivos 

sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. Intimem-se. Após, 

retifique-se a autuação processual para fins de exclusão de Igor Júnior 

Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA ROSA GOUVEA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010000-02.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLANGE DA ROSA GOUVEA 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10718313), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10445867 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, solicitando a 

baixa da negativação oriunda dos presentes autos quanto a Igor Júnior 

Brun, devendo ser mantida a restrição de crédito quanto à pessoa jurídica 

Unidade de Ensino Resende de Freitas Ltda-ME e quanto aos respectivos 

sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. Intimem-se. Após, 

retifique-se a autuação processual para fins de exclusão de Igor Júnior 

Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-84.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAVID PEREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010001-84.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDERSON DAVID PEREZ 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10718275), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10445656 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, solicitando a 

baixa da negativação oriunda dos presentes autos quanto a Igor Júnior 

Brun, devendo ser mantida a restrição de crédito quanto à pessoa jurídica 

Unidade de Ensino Resende de Freitas Ltda-ME e quanto aos respectivos 

sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. Intimem-se. Após, 

retifique-se a autuação processual para fins de exclusão de Igor Júnior 

Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-84.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DAVID PEREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010001-84.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDERSON DAVID PEREZ 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10718275), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10445656 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, solicitando a 

baixa da negativação oriunda dos presentes autos quanto a Igor Júnior 

Brun, devendo ser mantida a restrição de crédito quanto à pessoa jurídica 

Unidade de Ensino Resende de Freitas Ltda-ME e quanto aos respectivos 

sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. Intimem-se. Após, 

retifique-se a autuação processual para fins de exclusão de Igor Júnior 

Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de abril 

de 2018, às 13:20 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA INES JACINT FAVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

março de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELCHIOR SEZAR FAVETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

março de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MAISA PALMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

março de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

março de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002638-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIO ORLANDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002638-92.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SEVERIO ORLANDI 

EXECUTADO: MIRIA FERREIRA DA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo, 

excluindo do montante apresentado os honorários advocatícios (art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95). Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da 

operação emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme 

Enunciado nº 140 do FONAJE, devendo ser intimadas as partes. Deve a 

Srª. Gestora Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema 

Bacenjud e da transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele 

Departamento promova a devida vinculação da quantia aos presentes 

autos. Após, designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer embargos à execução, 

conforme art. 53, § 1º da Lei n.º 9.099/95. Por outro lado, caso reste 

infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010278-03.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSADO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010278-03.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO ROSADO SOBRINHO 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10718202), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10445347 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, solicitando a 

baixa da negativação oriunda dos presentes autos quanto a Igor Júnior 

Brun, devendo ser mantida a restrição de crédito quanto à pessoa jurídica 

Unidade de Ensino Resende de Freitas Ltda-ME e quanto aos respectivos 

sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. Intimem-se. Após, 

retifique-se a autuação processual para fins de exclusão de Igor Júnior 

Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010278-03.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROSADO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010278-03.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO ROSADO SOBRINHO 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10718202), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10445347 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito, solicitando a 

baixa da negativação oriunda dos presentes autos quanto a Igor Júnior 

Brun, devendo ser mantida a restrição de crédito quanto à pessoa jurídica 

Unidade de Ensino Resende de Freitas Ltda-ME e quanto aos respectivos 

sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. Intimem-se. Após, 

retifique-se a autuação processual para fins de exclusão de Igor Júnior 

Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 10 de abril 

de 2018, às 13:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali Ribeiro 

Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000397-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVAN RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

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

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-26.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAYORANA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010173-26.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: SAYORANA SILVA BARROS 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10294205), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10016677 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Cumpra-se a decisão proferida no Id. num. 9907573 somente 

quanto aos sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. 

Intimem-se. Após, retifique-se a autuação processual para fins de 

exclusão de Igor Júnior Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-26.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAYORANA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR JUNIOR BRUN OAB - MT0009097A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010173-26.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: SAYORANA SILVA BARROS 

EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA 

- ME, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, IGOR JUNIOR BRUN, MATEUS DE 

TOLEDO Vistos. Tendo em vista a expressa concordância da parte 

exequente/excepta (Id. num. 10294205), ACOLHO a exceção de 

pré-executividade manejada por Igor Júnior Brun no Id. num. 10016677 e, 

por consequência, reconheço a ilegitimidade passiva do excipiente Igor 

Júnior Brun. Cumpra-se a decisão proferida no Id. num. 9907573 somente 

quanto aos sócios Juscelino Resende Freitas e Mateus de Toledo. 

Intimem-se. Após, retifique-se a autuação processual para fins de 

exclusão de Igor Júnior Brun do polo passivo da demanda. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002548-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, SERASA S/A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito Sustenta a parte requerente que ao tentar 

realizar compras no comércio local foi-lhe negado a compra à crédito e ao 

buscar informações descobriu que havia inscrições nos órgãos de 

proteção ao crédito pelas Reclamadas. Alega não ter qualquer relação 

jurídica com quaisquer das Reclamadas. a) Débito referente ao BASA e 

Serasa O requerido BASA contesta, informando que o débito é devido 

ante a contratação de empréstimo junto a Reclamada. Colaciona aos autos 

contrato assinado por procurador do Reclamante e procuração pública 

onde o Autor delega poderes específicos para contratação de 

empréstimos junto ao banco requerido. A Reclamada assevera que a 

inclusão dos nomes dos consumidores no rol dos maus pagadores é de 

responsabilidade de cada empresa, todavia tal alegação não merece 

prosperar ante a exigência de notificação prévia por esta Reclamada. Em 

sede de impugnação a parte Reclamante assevera que a procuração 

pública não está assinada pelo Reclamante. Não merece prosperar essa 

última alegação do autor, uma vez que a procuração pública está 

devidamente registrada e assinada pelo tabelião, possuindo fé pública tal 

documento. Urge registrar a declaração de nulidade da procuração não é 

objeto da presente demanda, de sorte que eventual pronunciamento 

judicial declaratório configurar-se-ia sentença extra petita. Com base no 

livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, 

pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços 

bancários. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 

5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. 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. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 
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proteção ao crédito pela ré. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. b) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Cumpre-nos destacar que a incompetência absoluta deve ser declarada 

de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente de exceção. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamada trata-se de uma empresa pública federal, e como tal, toda 

e qualquer ação na qual participe deve ser apreciada pela Justiça Federal, 

nos termos do disposto no inciso I, do Artigo 109 da Constituição Federal. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face das reclamadas a BANCO DA 

AMAZÔNIA S/A e SERASA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

vigente CPC, e JULGO O PROCESSO EXTINTO sem resolução do mérito em 

relação à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, segundo determina o artigo 51, III 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001091-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que foi condenado nas 

penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a litigância de 

má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante não pode ser 

premiado com qualquer benesse processual. Nesse sentido segue a 

recente jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 7/2018

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 o Ofício nº 340/2018, de 21.2.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri, que 

estabelece a pauta de julgamento dos processos criminais para a Primeira 

Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, com 

início previsto para o dia 15 de MARÇO do corrente ano, às 07h30min 

horas (horário mato-grossense), no Plenário do Tribunal do Júri Popular 

anexo ao Edifício do Fórum local;

 RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos 

Oficiais de Justiça desta Comarca:

15.3.2018 MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA

07h30min-MT SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA

26.3.2018 SANDRA CRISTINA BARRETO

07h30min-MT UGO MARIANO DE SOUZA

16.4.2018 REJANE DIAS DE SOUZA

07h30min-MT VANDERLEI MATTE

23.4.2018 DUZELINA BENTO DA CRUZ

07h30min-MT ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA

30.4.2018 BAZELICE XAVIER MENDES

07h30min-MT ANTONIO CÉSAR SANTOS

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 26 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

PORTARIA nº 8/2018

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 o Ofício nº 340/2018, de 21.2.2018, oriundo do Juízo da 

Primeira Vara Criminal e Presidente do Egrégio Tribunal do Júri, que 

estabelece a pauta de julgamento dos processos criminais para a Primeira 
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Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, com 

início previsto para o dia 15 de MARÇO do corrente ano, às 07h30min 

horas (horário mato-grossense), no Plenário do Tribunal do Júri Popular 

anexo ao Edifício do Fórum local;

RESOLVE:

ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelas 

Auxiliares Judiciárias desta Comarca:

15.3.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA

07h30min-MT CREONICE DE OLIVEIRA

26.3.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA

07h30min-MT CREONICE DE OLIVEIRA

16.4.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA

07h30min-MT CREONICE DE OLIVEIRA

23.4.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA

07h30min-MT CREONICE DE OLIVEIRA

30.4.2018 MARIA CRISTINA DAMASIO DA SILVA

07h30min-MT CREONICE DE OLIVEIRA

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 26 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

PORTARIA nº 6/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de MARÇO do corrente ano, 

que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 

reserva os plantonistas do dia seguinte:

* A Portaria nº 6/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO CORREIA DOS 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)

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 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(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. 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, 30 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001456-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAQUELINE BARCELO DA SILVA (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 08/05/2018 Hora: 08:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO ROCHA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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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 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(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) danos 

materiais e morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que não 

houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou materiais. 

Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). As demandas 

propostas em massa retiram o critério da espontaneidade o que faz com 

que o instituto reparador seja desvirtuado. Ressalte-se que isso não quer 

dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas quando a 

parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira 

mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que alega, não 

sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta falta de 

provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. 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 

Outubro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MENDES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000352-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDINEIA MENDES 

BATISTA Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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. 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 afirma a parte autora que entre 

os dias 16.06 e 18.06.2017, em todo Distrito de Paredão Grande, 

permaneceu sem energia elétrica, sendo dia 16/06 das 07:40 as 21:40 

HRS e dia 17/06 ocorreu a suspensão por volta das 14:00 retornando dia 

18/06 as 15:30 HRS. Alega que os moradores daquela região tiveram que 

dirigir-se até General Carneiro em busca de agua potável, comprar gelo e 

ligar para familiares, assim pleiteia a condenação moral da empresa. Na 

contestação, a Reclamada alega que se houve interrupção de energia, 

foram por causas externas que a empresa não tem como apurar, sendo 

que não foram provados danos morais ou materiais, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem, verifico que a(s) parte(s) autora(s) 

pleiteia receber danos morais em decorrência da queda de energia 

ocorrida em sua região. Com efeito, entendo, assim, como tem decidido a 

Turma Recursal, que suspensão ocorrida entre várias pessoas 

simultaneamente, devem ser objetos de ações coletivas para determinar a 

caracterização do dano. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - FALHA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA GENÉRICA 

- NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - SITUAÇÃO A 

SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - INEXISTÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO 

GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O PROBLEMA É 

COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO PRAZO AO 

CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - RECURSO 

PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de alegações 

generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, sendo ação 

repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. Nesses casos, 

diante da necessidade da individualização do suposto dano moral sofrido, 

carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já narrando-se na 

inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua honra pela falta da 

energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua peça exordial. Não 

se faz possível a determinação de normalização individual dos serviços 
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quando se anota, desde a exordial, que os problemas são gerais e 

coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela qual se faz possível a 

concessão de adequação da prestação dos serviços dentro do 

cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. Recurso conhecido e 

provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014). Ressalte-se que isso não quer dizer que as partes não 

possam sofrer danos individuais, mas quando a parte resolve 

individualizar sua ação, deve provar, mesmo que de maneira mínima a 

extensão do dano moral que alega, e não mencionar o dano ocorrido de 

forma geral como apresentado no presente autos. Ainda, verifico que os 

documentos trazidos aos autos para comprovação do defeito de 

fornecimento de energia elétrica, não está em nome da parte autora, 

sendo certo 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 os 

envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna, de modo que 

não sendo cabível a realização de pericias em sede dos Juizados 

Especiais, entendo que caberia a autora ter apresentado provas 

suficientes do abalo sofrido, o que não o fez. E ainda, quanto aos danos 

materiais, estes também não restaram configurados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WYSLLA KETTELY LEITE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CAROLINA MOTA OAB - MT21206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PEREIRA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARILIA CAROLINA MOTA - MT21206/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018 

Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000399-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. 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(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. 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, 23 de Novembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001794-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H METAL CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- INTIME-SE a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de extinção. 2- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8011396-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRO CAMPOS 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. 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 esta em 

branco. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO GOMES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes para que colacionem aos autos o termo de acordo 

celebrado no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011621-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARRAFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIJANE DE SOUSA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante da inércia da parte executada, DETERMINO à Secretaria que 

certifique nos autos quanto aos valores atualmente contidos na conta 

judicial vinculada aos autos. 2- Após, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da quitação do 

débito. 3- CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011835-29.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO MIRANDA NOLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Diante dos documentos colacionados aos autos, verifica-se a ausência 

de citação válida da parte requerida, eis porque, DETERMINO a intimação 

da parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. 2- Expeça-se o necessário. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENIKELSON ROBERTO ABREU DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, mas 

rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos 

pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 

expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os 

efeitos do art. 50 desta lei. 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, 17 de Maio de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES NUNES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA - 

MT22476/O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/05/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA APARECIDA ZANCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN OAB - MT18417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Entendo que pela evidencia da situação, usando do 

principio da prevalência do interesse das partes, não há necessidade de 

abrir vistas a parte adversa. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da 

Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

proposito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) No caso, pelas razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser objeto de reforma. Na verdade a 

decisão presente carece de um aperfeiçoamento. Razão assiste a 

promovida em mencionar que não é a empresa que realizou o seguro, mas 

e inolvidável que foi indicado a empresa pela promovida, pois existe algum 

contrato de parceria ou no mínimo de confiança para indicação. Então o 

teor dispositivo deve passar a vigorar com a seguinte alteração: b) por 

consequência da declaração anterior, manter os efeitos da antecipação 

de tutela, tornando-os definitivos, de modo que fica determinado a ciência 

da promovida do cancelamento, e determino que se abstenha de rescindir 

o contrato em virtude da falta de seguro ante a informação do seguro 

realizado com terceira instituiçao b.1) para garantia da decisão, oficie-se a 

empresa Bradesco Seguros S/A para que cesse as cobranças referente 

ao seguro de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze 

dias se já não o tiver realizado, pela ocasião do cancelamento do contrato 

objeto desta decisio. Ante o exposto, deve ser acolhido e provido os 

embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e providos, por abarcar 

matérias pertinentes dentro do 48 desta lei singela, para CHAMAR O FEITO 

A ORDEM ratificar o item b da parte dispositiva e aderir o item b.1, na 

forma explanada alhures. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos 

do art. 50 desta lei. 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, 

24 de Maio de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011372-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA APARECIDA ZANCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

DANIEL DE OLIVEIRA LITRAN OAB - MT18417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

 

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 Trata-se de 

embargos declaratórios. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

encontram guarida. Entendo que pela evidencia da situação, usando do 

principio da prevalência do interesse das partes, não há necessidade de 

abrir vistas a parte adversa. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da 

Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

proposito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) No caso, pelas razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser objeto de reforma. Na verdade a 

decisão presente carece de um aperfeiçoamento. Razão assiste a 

promovida em mencionar que não é a empresa que realizou o seguro, mas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 20 de 645



e inolvidável que foi indicado a empresa pela promovida, pois existe algum 

contrato de parceria ou no mínimo de confiança para indicação. Então o 

teor dispositivo deve passar a vigorar com a seguinte alteração: b) por 

consequência da declaração anterior, manter os efeitos da antecipação 

de tutela, tornando-os definitivos, de modo que fica determinado a ciência 

da promovida do cancelamento, e determino que se abstenha de rescindir 

o contrato em virtude da falta de seguro ante a informação do seguro 

realizado com terceira instituiçao b.1) para garantia da decisão, oficie-se a 

empresa Bradesco Seguros S/A para que cesse as cobranças referente 

ao seguro de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze 

dias se já não o tiver realizado, pela ocasião do cancelamento do contrato 

objeto desta decisio. Ante o exposto, deve ser acolhido e provido os 

embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e providos, por abarcar 

matérias pertinentes dentro do 48 desta lei singela, para CHAMAR O FEITO 

A ORDEM ratificar o item b da parte dispositiva e aderir o item b.1, na 

forma explanada alhures. Intime-se as partes da rejeição para os efeitos 

do art. 50 desta lei. 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, 

24 de Maio de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE BARROS TAROZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (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 nos autos documento de negativação 

expedido pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora, sob pena de extinção do 

feito. 2. Intime-se. 3. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 4. Exaurido o lapso temporal alhures 

grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID LINCOLN DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

LINCOLN HEIMAR SAGGIN SOBRINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de cobrança de honorários profissionais de 

engenheiro civil, ajuizada por David Lincoln de Campos em face de Lincoln 

Heimar Saggin Sobrinho e Josias Ribeiro de Souza, visando à condenação 

dos requeridos ao pagamento do débito decorrente de prestação de 

serviço de engenharia (ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de 

Execução de Obras) acordado entre ambas as partes. 2- Pois bem, 

debruçando-me sobre os autos, verifico que o reclamado Lincoln Heimar 

Saggin Sobrinho interpôs tempestivamente embargos de declaração. 

Desta feita, tendo em vista o efeito modificativo do respectivo embargo, 

intime-se o reclamante para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. 3- 

Decorrido o prazo, sem que nada seja requerido, voltem conclusos. 4- 

Expeça-se o necessário. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012521-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANY SOUSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO JACOMINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº. 8012521-84.2016.811.0004 Pólo Ativo: DIVANY SOUSA 

FERREIRA Pólo Passivo: LUIZ ANTONIO JACOMINI Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Verifico que a parte reclamada efetuou o 

deposito do valor da execução sem a atualização, e o exequente intimado 

não manifestou, sendo considerado o valor suficiente para liquidação da 

divida. Com efeito, cumprida a obrigação o processo merece ser 

arquivado (artigo 924, II), sendo declarada extinta a obrigação entre as 

partes com relação ao debito em discussão neste processo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

DECLARO inexistente a divida em discussão no presente autos. 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: 1000265-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PRISCILA TAUIL ADOLFO - MT0016693A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2018 

Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011362-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REJANE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

PEDRO ISMAEL RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT0014519A, 

FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 02/05/2018 

Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011363-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY SOUZA BRETAS (EXECUTADO)

 

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: 8011441-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste quanto ao 

resultado da tentativa de penhora de bens ou indique no prazo de 30 

(trinta) dias bens do devedor passiveis de penhora, sob pena de extinção. 

2- Decorrido o aludido prazo sem que haja manifestação da parte 

exequente, façam conclusos os autos. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000971-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO MACHADO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO JOSE RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EROMAR BARBOSA BELEM OAB - MT0007003A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte autora para que colacione aos autos, documento de 

atualização da dívida no prazo de 10 (dez) dias. 2- Após, faça os autos 

conclusos para constrição de ativos financeiros. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012671-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO OAB - GO0016811A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013014-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICIO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte requerente para que se manifeste sobre a constrição 
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realizada pelo sistema RENAJUD. 2- Oportuno esclarecer que, embora o 

manejo do sistema tenha logrado êxito na restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção, deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que assim proceda. 3- Após faça conclusos, 

oportunidade em que este magistrado deliberará sobre a conversão ou 

não do ato em penhora, bem como intimação da parte contrária para 

transcurso do prazo para embargos. 4- Expeça-se o necessário. 5- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se as partes quanto à penhora realizada. 2- Após, faça os autos 

conclusos para deliberação acerca da transferência dos valores 

constritos. 3- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PRISCILA TAUIL ADOLFO - MT0016693A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MORAIS ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA AMORIM BALDUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INTIME-SE a parte exequente para que informe CPF correto da parte 

executada no prazo de 10 (dez) dias vez que, na tentativa de localizar 

valores em nome da mesma, o documento informado é dado como 

inexistente. 2- Após manifestação, faça os autos conclusos para penhora 

online. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012777-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA DE QUEIROZ E QUEIROZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cumpra-se determinações anteriormente exaradas. 2- Após, não 

havendo o pagamento da condenação, INTIME-SE a parte autora para que 

colacione aos autos atualização do débito no prazo de 10 (dez) dias e 

após, faça os autos conclusos para penhora online. 3- Expeça-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010253-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G LEITE GONCALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização do sistema RENAJUD e INFOJUD, não foram obtidas 

informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ informado, 

assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique bens sujeitos à 

constrição judicial, ou endereço onde possam ser encontrados, 

precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 2- 

Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas as 

ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se inicialmente 

do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à pesquisa no 

sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas estes que, dos 

quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento da ordem 

(anexo), eis porque não se faz juntada do documento de comprovação 

dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010955-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MAGALHAES DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CEZAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Efetivada a liberação do veículo, após a certificação do transito em 

julgado e as anotações de estilo, arquive-se. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010888-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012960-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PASSONDAS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, houve a constrição parcial 

dos valores devidos. Em consulta aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD, 

não foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no 

CPF/CNPJ informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que 

indique bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012640-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ALBUQUERQUE DE ABREU SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011133-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA BARBOSA REGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012076-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDE GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 
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inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DUARTE BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012121-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMORIM MAQUINAS PECAS SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012178-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR VIRICIMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS SILVA (EXECUTADO)

ANA CAROLINA SOARES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ANTONIALLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 
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emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) - Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro - 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011618-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NOBREGA DA SILVA OAB - SP0247265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D ANDREATI PECAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ALVES SERVAN OAB - SP0302833A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012220-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ASSUNCAO CAFE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012223-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLANE GOMES JOAQUIM SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 
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pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012294-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO WANDERSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012347-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSEAN SIQUEIRA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012419-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL EDUARDO BORGES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010503-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBER C. CARDOSO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

LEVI GOMES DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO CONSTRUTORA JOSE RONALDO VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011443-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA YUMI MATSUMORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE GRAZZIELY COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012830-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BMC - BARDDAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012134-06.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST LOJA DE DEPARTAMENTOS - EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013054-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR BRAZ PARREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000918-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO DE IDIOMAS BARRA DO GARCAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KARLA FERREIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011281-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE MOURA BRITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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DAYANE DUARTE CIRINEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012225-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. BRAGA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO 42419816153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010025-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR MEDRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON ABREU DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012658-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT0020065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA FABINO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011838-18.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CANDIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD. Após faça conclusos, oportunidade em 

que este magistrado deliberará sobre a conversão ou não do ato em 

penhora, bem como intimação da parte contrária para transcurso do prazo 

para embargos. 2- Cumpre ressaltar que, embora mediante o manejo do 

sistema RENAJUD tenha se logrado a restrição de veículo, para que 

ocorra a sua efetiva penhora e remoção deve a parte indicar seu 

paradeiro, tornando factível o ato pretendido, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que a mesma se manifeste. 3- Expeça-se o 

necessário. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010230-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PCL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011251-59.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA TEIXEIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011312-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DUARTE PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011178-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES DO NASCIMENTO AMERICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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. Por fim, no mesmo interstício 

temporal, deverá a parte executada amortizar a dívida no tocante a multa 

aplicada em decorrência do reconhecimento do ato atentatório a dignidade 

da justiça. Não realizado o adimplemento da dívida no lapso temporal 

concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do Código de Ritos. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010685-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde, após bloqueio de valores através do sistema 

bacenjud, a executada efetuou depósito do valor exequendo, razão pela 

qual pleiteia devolução do mesmo e posterior transferência dos valores 

depositados à exequente. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

dos advogados que representam os interesses das partes, inclusive 

realizando-se as transferências para as contas indicadas nos autos. 3- 

DEVERÁ a secretaria expedir dois alvarás, sendo um referente ao 

montante depositado em favor da parte exequente, ao passo que a cifra 

remanescente pertence à executada, de tal sorte que outro alvará 

englobando referida sobra será expedido em seu favor. 4- 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 exequenda, tendo em 

vista o seu cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. 5- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 6- Publique-se. 7- Registre-se. 8- Intime-se. 9- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010269-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA OAB - MT11731/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRAPHARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO OAB - MT0005751A 

(ADVOGADO)

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA OAB - MT20350/O-O 

(ADVOGADO)

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A (ADVOGADO)

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento parcial da 

condenação, razão pela qual a advogada da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ela indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição da advogada que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. Após retornem-me conclusos 

os autos para utilização dos sistemas online. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 30 de 645



(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010927-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COLEMAR DE SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY MARIA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CARLOS HERNANDEZ (REQUERIDO)

JANAINA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JANAINA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS OAB - MT0006259A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DE PAULA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUESIO SOUTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012682-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO 

GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA OAB - MT0009923A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 
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documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001029-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEDINA BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 
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caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000400-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CORREA (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de apreciar a petição contida no ID 11124596, DETERMINO que a 

secretaria certifique nos autos se houve ou não o trânsito em julgado da 

sentença inserta no ID 10107752. Após, antes de promover a conclusão 

dos autos, intime tanto a parte requerente quanto a parte requerida para 

se manifestarem sucessivamente em 05 (cinco) dias. Ultrapassado o 

aludido prazo, independentemente de manifestação, faça conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

ALBERTO DE AQUINO OAB - MT0002678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZOMAR FRANCISCO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora na petição contida no ID 

11424991, ressaltando que eventual mandado de citação infrutífero 

desembocará na extinção prematura do feito, haja vista ser vedada a 

citação por edital no âmbito dos juizados especiais. Proceda conforme 

postulado. Cite-se e intime-se as partes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012966-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ELOI DE ALCANTARA ARAUJO (REQUERIDO)

MIKAELLA DE ALCANTARA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO o pedido contido no ID 10343030. Proceda conforme postulado, 

designando audiência de conciliação, com as advertências processuais 

pertinentes ao ato. Cite-se e intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012047-84.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO COSTA E SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO VICTOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012047-84.2014.811.0004 Pólo Ativo: LAZARO RIBEIRO 

RODRIGUES LIMA Pólo Passivo: AUTO POSTO COSTA E SOUZA LTDA - 

ME e outros (1) Vistos, etc. O processo teve uma penhora onde foi 

devidamente intimado a parte exequente para dar prosseguimento no feito, 

e não havendo manifestação, o processo foi determinado arquivamento. 

Ocorre que a parte VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA, manifestou nos autos 

(ID 11386488) solicitando que o feito deveria ser chamando à ORDEM pois 

o mesmo por ser exequente do LAZARO em outra ação teria interesse 

nesta demanda, onde deveria ter sido intimado, pois o fato do exequente 

LAZARO deixar o prazo transcorrer in albis seria uma forma de 

esquivar-se de suas obrigações, não podendo o processo ser arquivado. 
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Pois bem, inicialmente verifico que somente seria possível a intimação da 

parte interessada VINICIUS caso o mesmo tivesse anteriormente se 

manifestado nos autos, o que não ocorreu. Porém, considerando que as 

informações agora trazidas aos autos possuem veracidade, entendo que 

deverá o processo ser retomado ao prazo para manifestação, evitando-se 

assim prejuízo futuro. Assim, REVOGO a sentença de extinção lançada 

aos autos, devendo ser cadastrado o peticionante como terceiro 

interessado no polo ativo, abrindo-se prazo para o mesmo manifestar 

acerca da penhora. Após transcurso do prazo, com ou sem manifestação 

devolvam os autos para analise. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012282-17.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (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: 8010519-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ATTADEMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR DOMINGOS DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados NIVALDO 

FERREIRA DOS SANTOS - MT19832/O e DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA 

- MT0016594A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/04/2018 Hora: 17:20 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000198-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE REGINA LANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(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). No mesmo lapso temporal 

compete parte autora fazer a juntada nos autos de comprovante de 

endereço (contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, 

etc.) em nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. DETERMINO a imediata suspensão 

da audiência de conciliação eventualmente aprazada. 3. Intime-se. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011471-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES DE OLIVEIRA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Remetam-se os autos à Turma Recursal Única para apreciação da 

petição contida no ID 109825712. 2. Expeça-se o necessário. 3. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIUSCIA DE PAULA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Nos termos do art. 485, §1°, do CPC, DETERMINO que a secretaria 

promova com a intimação pessoal da parte requerente para que esta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o aditamento da inicial, consoante 

decisão inserta no ID 7752598, sendo que, desde já, advirto que a inércia 

do requerente desembocará na extinção prematura da ação por abandono 

(art. 485, II e III do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-86.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

NATAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - 

MT0013327A, MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/Opara que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/05/2018 Hora: 12:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da 

Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. Em relação ao 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. Designe-se 

audiência de conciliação e proceda com a citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (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 
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deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11. 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 parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012114-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERES MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(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

 

Antes de analisar a petição contida no ID 10352944, DETERMINO seja 

certificado nos autos se houve ou não o trânsito em julgado da sentença 

inserta no ID 9482386. Após, faça conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010590-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS RIBEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO os pedidos contidos na petição do ID 10808500. Proceda 

conforme postulado. Cite-se e intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Dê vida a decisão contida no ID 9225417. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TARSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010765-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LALINE BENTO DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA FEITOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Concretize determinações anteriores. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012295-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)
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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 depositária 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001855-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDA MARIZA COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A presente carta precatória foi expedida pela Justiça Comum Estadual, 

de tal sorte que seu cumprimento deve ser realizado perante uma das 

varas cíveis desta comarca e não junto a este juizado especial, eis 

porque, DETERMINO que sejam extraídas cópias dos presentes autos e 

remetidas ao cartório distribuidor, promovendo às baixas e anotações 

pertinentes. 2. Expeça-se ofício ao juízo deprecante informando-o da 

presente decisão. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011358-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO os requerimentos contidos na petição do ID 10506706. Proceda 

conforme postulado, realizando-se a citação da parte requerida. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010876-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MODESTO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de requerimento de chamamento do feito à ordem realizado pela 

parte requerida argumento a ausência de homologação por parte do juiz 

togado do projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo. Pois bem, verifico 

que o pedido formulado não merece guarida jurídica. Explico melhor. Uma 

vez a sentença assinada digitalmente pelo juiz togado, como no caso em 

análise, inequívoca sua apreciação e consequente homologação do 

indigitado projeto de sentença formulado pelo juiz leigo, eis porque, NÃO 

CONHEÇO do pedido inserto na petição do ID 11323105. Certifique se 

houve ou não o trânsito em julgado da sentença. Após, na forma do art. 

485, §1°, d0 CPC, DETERMINO seja intimada pessoalmente a parte autora 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao processo, 

especialmente juntado nos autos o cálculo atualizado do débito, bem como, 

caso deseje, pugnar pelo início do cumprimento de sentença, sob pena de 

extinção, na forma do inciso II, do comentado artigo. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002074-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGARCAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GASES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - 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. 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 
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necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PROCOPIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012388-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BOSCO MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-56.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERV SUL RENT A CAR (REQUERIDO)

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NORIO HIRATSUKA OAB - SP0231205A (ADVOGADO)

RONALDO FONTES CAVALIERI OAB - MG0043521A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FRANCIELLE MORAIS BASTOS OAB - GO38894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE NEVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se consignando nossas 

homenagens. Por fim, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE (EXEQUENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO (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: 1001076-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Nos termos do art. 317 do CPC, DETERMINO seja intimada a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a petição inicial, pois consta no 

processo em apreço consta apenas e tão somente os documentos 

essenciais a propositura da ação. Saliento que a inércia da parte autora 

desembocará na extinção prematura do feito. Intime-se. Ultrapassado o 

aludido prazo, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002181-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA ESTEFANY SOUSA PIO NUNES (REQUERIDO)

INDAINA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma Processual 

Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319 e 320, não 

sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo codex, não estando 

patente a falta das condições da ação e ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a vestibular dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 2. Proceda com a citação pessoal da parte 

requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (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. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. 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 parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada, consignando em seu bojo nossas homenagens. 

7. Expeça-se o necessário. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011249-26.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORMINDO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011249-26.2014.811.0004 Vistos, etc. Certifico para os devidos 

fins, que a audiência designada para o dia 11.12.2017, teve o 

comparecimento somente das parte reclamada ORMINDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR, acompanhado de sua patrona Dra PRISCILA TAUIL ADOLFO. No 

entanto, ocorreu um problema de rede, onde não foi possível realizar a 

audiência por ausência de sistema, e tampouco imprimir a ata de 

audiência, de modo que deveria o ato ser redesignado. Porém, 

considerando que esta foi a terceira tentativa de realização de audiência 

de instrução, e que o reclamante continua pedindo redesignações, não 

somente neste, mas em outros processos neste Juízo. E que o processo 

esta em trâmite desde 2014, fugindo dos princípios que gerem o presente 

Juizado, entendo que, com base no princípio da eficiência e celeridade, 

deverá o processo ser remetido na fase que se encontra para confecção 

do projeto de sentença, observando o artigo 373 do CPC. Assim, 

encaminhe os autos para conclusão de sentença. 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000156-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY REIS AMUI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VINICIUS CAMARGO DOS SANTOS OAB - MT19899/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

A notificação judicial possui rito específico, regido pelo artigo 726 e 

seguintes do CPC, cuja concatenação de atos é incompatível com a liturgia 

do Juizado Especial, de tal sorte que o intento da parte autora não é digno 

de albergamento nesta justiça especializada. 3. Frente ao exposto, 

INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na inteligência do artigo 51, II, da 

Lei 9.099/95, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura 

da demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite 

na via ora eleita. 4. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5. P.R. I. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO RODRIGUES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBSON DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

notadamente no que se refere ao inciso II, do art. 319, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do indigitado diploma 

legal. 2. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 3. Realizada corretamente a emenda, designe-se 

nova enseada conciliatória e cite-se a parte requerida para 

comparecimento ao ato. Do contrário, faça conclusos. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000169-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAUTO GOMES SIQUEIRA (REQUERENTE)

ELMA GERMANO GONCALVES SIQUEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA GONSALVES (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 

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. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000170-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (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 

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. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN MONTEIRO AGUIAR COUTINHO (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000174-70.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Barra do Garças (REQUERIDO)

ROBERTO ANGELO DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte promovente os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

da Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. Tendo em vista já ter sido aprazada 

audiência de conciliação, proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, 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). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-40.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO a parte promovente os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

da Lei 1.060/1950. 2. Observando que a inicial preenche os requisitos do 

Diploma Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus 

artigos 319 e 320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do mesmo 

codex, não estando patente a falta das condições da ação e ausência dos 

pressupostos processuais, recebo a vestibular dando continuidade à 

atividade jurisdicional deste juízo. 3. Tendo em vista já ter sido aprazada 

audiência de conciliação, proceda à citação da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 6° da Lei 12.153/09, para comparecimento à 

audiência de conciliação, 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). 4. Intime-se a 

parte autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o 

não comparecimento acarretará em arquivamento deste pedido. 5. 

Cumpra-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002100-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS JOSE LUIZ (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. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012317-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença manejado pela CLARO S.A em 

desfavor de CICERO GOMES SANTIAGO, por ter este sido condenado em 

litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça. 2. Pois bem, o 

exequente realizou os cálculos atinentes tanto a litigância de má-fé, 

quanto a multa aplicada em decorrência do ato atentatório a dignidade da 

justiça, porém de bom alvitre consignar que tão somente aquela é revertida 

em favor da parte exequente. Deste modo, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias, para que a parte exequente traga aos autos cálculo 

atualizado do débito, observando os argumentos acima expostos. 3. Após, 

intime a parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias, amortizar a 

dívida no tocante a multa aplicada em decorrência do reconhecimento do 

ato atentatório a dignidade da justiça. Não realizado o adimplemento da 

dívida no lapso temporal concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do 

código de ritos. 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES MORAES MESQUITA COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora em ata de audiência. Proceda 

conforme postulado. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011156-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CELSO NOBUYUKI YOKOTA OAB - PR33389 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Antes de apreciar a petição contida no ID 11817398, DETERMINO que a 

secretaria certifique nos autos se as partes foram devidamente intimadas 

da sentença contida 10046397, bem como se ocorreu o trânsito em 

julgamento da respectiva sentença. Após, faça conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011975-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FEITOSA ALVES (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012711-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE MIRANDA SANTANA (REQUERENTE)

MARIA LUCIA JUSTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMIR GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (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

 

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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT Fernando da Fonsêca Melo Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-64.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA MAIRA RODRIGUES HELD OAB - MT0014478A (ADVOGADO)

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO)

LEANDRO CIOFFI OAB - MT0016934S (ADVOGADO)

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK OAB - MT0011474S (ADVOGADO)

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO)

SANDRA NEGRI OAB - MT0018472S (ADVOGADO)

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT0019065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DENILTON RUDSON VAL SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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 
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qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011440-03.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLE DE BAPTISTA OAB - MT0019065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MISSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ROBERTA LOURENCO SILVA - MT20409/O, MARCOS 

AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - MT0017066Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 02/05/2018 Hora: 15:40 /MT 

, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011892-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCLENE JANINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 
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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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012486-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA SEVERINA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011895-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR DIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011468-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011492-04.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA DIAS RODRIGUES OAB - MT17334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011960-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020075-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL OLIVEIRA DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012656-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PIMENTA DA SILVA (REQUERENTE)

ELZA REBOUCAS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON FRANCISCO DE SOUSA (REQUERENTE)

LAZARO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

CELSO MARTINS DE SOUSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011300-03.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR BITTENCOURT DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDELIO GONCALVES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORCAS CARDOSO DE MORAES GONCALVES OAB - MT0017299S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011365-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

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. 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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 
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deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONATO VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (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. 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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011335-26.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO MACEDO LOBO OAB - MT0020427S (ADVOGADO)

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

SERGIO FERNANDO DE MELLO JOVINIANO GONCALVES OAB - 

RJ0154003A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011367-65.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012232-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BUENO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO AUTOMOVEIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LAPINHA OAB - SP0104985A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012420-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARROS DE SALES (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)

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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011999-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012771-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-88.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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THAIZ AUGUSTA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA OAB - MT0013183A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011978-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO RUDIGER (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(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. 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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013041-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELDISLEY DA SILVA LOPES (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012907-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

G F MOREIRA E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z L COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GISNASTICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 
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manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011688-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO MARQUES DE OLIVEIRA (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)

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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012685-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORREA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012247-23.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROOB GLEIDSON ANDRE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YMARA SILVIA PANSANI (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012881-19.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SOUZA DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA SOUZA LIMA OAB - MT9525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011318-24.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA REIMER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012487-12.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DA CONCEICAO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012219-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENIKELSON ROBERTO ABREU DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (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

 

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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE JESUS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RICARDO BAZZANEZE OAB - PR0057033A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PIRES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

JERONIMO ALBERTO CARVALHO CUSTODIO OAB - MT22434/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE FORMOSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIS DE JESUS - MT0018483A, JERONIMO 

ALBERTO CARVALHO CUSTODIO - MT22434/O, ALEX DA MATA ROCHA - 

MT0018258Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 27/04/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011664-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GABRIELA SILVA OLIVEIRA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010532-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA ROCSANY RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA ROCHA NUNES OAB - MT18466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER COLONI MEIRA DA SILVA OAB - RO0004046A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Verifico que o recurso inominado orquestrado por ERIKA ROCSANT 

RODRIGUES DOS SANTOS, não preenche os requisitos de admissibilidade 

recursal, vez que visa combater decisão interlocutória, todavia, de bom 

alvitre consignar que contra tais decisões proferidas em sede dos 

juizados especiais não é cabível o presente recurso, falecendo a 

possibilidade de remessa do mesmo à Turma Recursal. Deste modo, por 

não preencher o recurso interposto um dos pressupostos de 

admissibilidade para seu manejo, NÃO RECEBO o recurso inominado 

orquestrado pela parte autora. 2. Ultrapassado o prazo para insurgência 

contra a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos, promovendo o arquivamento do feito, mediante as 

baixas e anotações necessárias, caso não se formule em seu ventre 

nenhum pedido dentro do prazo legal. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LIZZI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Atento ao fato de que a parte requerida não foi citada da presente ação, o 

que ocasionou o insucesso do ato, em conformidade com o princípio da 

boa-fé, bem como levando-se em consideração que a ausência da parte 

requerente foi devidamente justificada (petição do ID 11063461), 

DETERMINO que a secretaria apraze nova data para realização da 

indigitada audiência em conformidade com a pauta dos conciliadores. 

Igualmente, dê vida a decisão contida no ID 10226990. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012321-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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 seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de 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. ORDENO que a secretaria dê vida 

ao item 02 do despacho contido no ID 8739847. 4. Intime-se. 5. Expeça-se 

o necessário. 6. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GRASIELLY FREITAS SILVA (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. Igualmente, 

deverá juntar aos autos os documentos constitutivos da empresa 

requerente, bem como certidão simplificada atualizada da indigitada 

empresa, na forma preconizada pelo enunciado 135 do FONAJE, sob pena 

de indeferimento da inicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem 

manifestação, faça imediatamente conclusos. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, informar se houve ou não 

o cumprimento integral da obrigação. Após, conclusos para prolação da 

pertinente sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002161-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ADAMO TRINDADE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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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: 1001987-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MULINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO JACOMINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LUCIANO 

JUSTINO DA SILVA - MT0015695A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 20/03/2018 Hora: 17:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2018 

Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES NUNES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GOMES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA - 

MT22476/O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 04/05/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010970-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIONESIO SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ASCHIDAMINI (EXECUTADO)

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 removê-los para o depósito judicial desta comarca. 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, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012710-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo legal e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012629-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CORREA NERY (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO CAMARA NERY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Em ação que lhe move Eunice Correa Nery e outros, a empresa 

Companhia Brasileira de Distribuição chamou o feito a ordem, alegando em 

suma nulidade da intimação da sentença que reconheceu a procedência 

dos pedidos em primeira instância. 2- Inicialmente, cumpre destacar para 

elucidação do entendimento deste magistrado, que conforme o art. 4º, § 2º 

da Lei n. 11.419/2006, a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio 

de publicação oficial, com exceção das hipóteses que exigem intimação ou 

vista pessoal, o que não resta ilustrado nos presentes autos. 3. Nota-se 

que, sendo a requerida empresa de grande porte, é de se admitir, dado o 

elevado numero de demandas e a reiteração de situações como a aqui 

explanada, que a substituição de patronos ocorre de forma corriqueira, 

cabendo aos patronos, informados dos princípios que regem o Juizado 

Especial Cível, manterem-se devidamente cadastrados, colaborando com a 

facilitação do tramite processual. Daí porque, mesmo em se cuidando de 

um ato processual da relevância da intimação, as formalidades cedem 

passo, dentro de um quadro de razoabilidade, à necessidade de se 

prontamente entregar uma prestação jurisdicional. Conforme se depreende 

dos autos, a intimação foi lida automaticamente por advogado cadastrado 

eletronicamente no processo, mostrando-se apta a gerar o efeito 

processual da intimação, ainda que o receptor não ostente essa 

qualidade, devendo o requerido suportar os riscos em razão de sua 

atividade, motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos tecidos pela requerida. 4- 

Dando continuidade ao feito, DETERMINO à secretaria que observe a nova 

fase processual, alterando-a no sistema. 5- Intime-se o exequente para 

que colacione aos autos, calculo atualizado da dívida conforme prolatado 

em sentença. 6- Após, faça os autos conclusos para utilização dos 

sistemas online. 7- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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. 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 
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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- Designe-se audiência de conciliação e 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: 1000204-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEY TEIXEIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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- 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 55 de 645



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 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e 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 
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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. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-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. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANI JESUS DE SOUSA MATOS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- 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. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-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. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012405-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO KOTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da dívida, 

razão pela qual nos termos do art. 924, I, bem como atento ao disposto no 

art. 925, todos do Código de Processo Civil, mediante o liquidação da 

dívida já realizada de acordo com os autos, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 2- Cumpre ressaltar que o bem anteriormente constrito 

encontra-se liberado junto ao sistema Renajud e ainda, quanto ao 

levantamento do protesto, cabe à parte providenciar o ato, sendo 

desnecessário o envio de ofícios deste juízo. 3- Publique-se. 4- 

Registre-se. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012621-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual o(a) advogado(a) da parte exeqüente requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que 

representa os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a 

transferência do montante para a conta indicada nos autos. 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 cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, 

o que faço com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE OAB - MT6272/O-O 

(ADVOGADO)

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (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

 

Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da condenação, 

razão pela qual, com esteio nas disposições da CNGC, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. Uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, não havendo manifestação, 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 

cumprimento, DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço 

com esteio no art. 925 do CPC. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011694-49.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NOBREGA DA SILVA OAB - SP0247265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exeqüente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 4- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 5- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 6- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 7- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 8- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 9- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012691-56.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA ALVES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011982-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JARDIM 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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ela indicada. 2- Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação 

mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, 

portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e 

mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA JULIA OLIVEIRA TOLEDO (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

 

1- Trata-se de ação de conhecimento, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2- 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- 

Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010550-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 
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o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENORA FARIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010706-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA ELIAS ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Ultrapassado o prazo para apresentação das 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DINARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO)

JOAQUIM ROCHA DOURADO OAB - MG78539 (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- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(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- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 
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mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SONIA SOUSA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (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- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011247-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE SILVA CASTRO (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:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010969-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NEY GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012536-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA SS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 8011451-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARNEIRO (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (PARTE RÉ)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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GERCINA BORGES LEAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012997-25.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo legal e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Intime-se a parte 

recorrida para que se manifeste no prazo legal e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE PEREIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JOSEFINA BORTOLANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (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- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE NUNES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACINDA PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(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

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10(dez) dias, e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012614-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIREI DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011037-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011128-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002130-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES OAB - MT22216/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório, na forma da Lei 9.099/1995. 2. 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 da 

Fazenda Pública, 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 deste 

Juizado. 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. 3. Corroborando com o 

mencionado artigo, convém destacar o disposto no art. 3.°, da Lei 

12.153/2009, in verbis: “Art. 3°. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação”. 4. 

Pois bem, conforme restou grafado alhures para a concessão da tutela 

antecipada, faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes 

os requisitos delineados nos artigos acima grafados. Com efeito, a 

probabilidade do direito restou devidamente demonstrada, notadamente 

pelo extrato das movimentações bancárias realizadas pelo autor na 

pretensa data da infração. Outrossim, também está caracterizado o perigo 

de dano, haja vista que o requerente poderá sofrer os gravames oriundos 

do inadimplemento das infrações, como por exemplo, a inscrição em dívida 

ativa, negativação nos órgãos de proteção ao crédito, etc. 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. 4. Insta consignar que nesta 

sede processual não se faz um julgamento antecipado da lide, mas tão 

somente um análise de cognição sumária acerca da presença ou não dos 

requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. 5. 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 da parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

requeridos realizem a SUSPENSÃO das infrações guerreadas nos 

presentes autos, sob pena de incorrerem em multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), a ser amortizada solidariamente entre os 

requeridos e o preposto responsável para concretizar esta decisão, sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 6. Havendo 

descumprimento da presente decisão, extraia-se cópias dos autos e faça 

remessa ao Ministério Público Estadual para apurar suposta conduta ilícita 

praticada pelo responsável pelo cumprimento desta ordem. 7. A demanda 

não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 

9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante do Departamento de Trânsito do 

Distrito Federal, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com 

o rigor literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de 

um quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões 

no Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública 

vige o enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar 

apresentar defesa” (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 8. Deste modo, determino 

que sejam as partes requeridas citadas para apresentarem defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 9. Citem-se as partes requeridas observando o 

disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 3º, do Código 

de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 247 (inciso III) e 

249, todos do mesmo diploma. 10. Expeça-se o necessário. 11. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UELSON DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (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 
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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 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLFLEX PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELAINE COELHO SALVINO (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:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KALEBE FERNANDO NOGUEIRA SILVA (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

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 
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jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDET MOREIRA 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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 

extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 2. Em análise 

aos autos evidencia-se a falta de interesse de agir da parte autora vez 

que, mesmo intimada para comparecimento em audiência de conciliação, 

não o fez, demonstrando absoluta desambição em dar continuidade ao 

feito e frustrando assim o regular prosseguimento do processo. 3- Vale 

mencionar que não há nos autos sequer justificativa plausível e tempestiva 

acerca da impossibilidade de sua presença ao ato, eis porque, o 

desinteresse resta patente, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução de seu mérito. 4. Sobre o tema, colaciono entendimentos 

jurisprudenciais: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NÃO 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA. EXTINÇÃO DOPROCESSO. PRECEDENTES DA TURMA 

RECURSAL. ARTIGO 51, INCISO I DA LEI 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O não comparecimento da 

parte autora a qualquer audiência implica a extinção do feito e condenação 

do autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51 , 

inciso I e § 2º da Lei 9099 /95. Note-se que em nenhum momento, sequer 

em sede recursal, restou justificada ou esclarecida a ausência da 

recorrente à sessão de conciliação previamente designada. 2. Em sendo 

justificada a ausência, a parte poderá ser isentada do pagamento das 

custas processuais (art. 51 , § 2º , L. 9099 /95), no entanto, permanece a 
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extinção do feito. 3. Deste modo, correta a sentença de extinção do feito 

por ausência da parte autora à audiência, porque em conformidade com o 

disposto na Legislação pertinente. RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto da relator (TJPR - 

3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0002302-27.2014.8.16.0119/0 - Nova Esperança - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - J. 18.02.2016) RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO 

EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO ATÉ A 

ABERTURA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 453, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE 

RECURSAL PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR À 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

decidem os Juízes da 3ª Turma Recursal Juizados Especiais do Paraná, 

por unanimidade, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, 

nos exatos termos do vot (TJPR – 3ª Turma Recursal em Regime de 

Exceção - 0002750-08.2015.8.16.0105/0 - Loanda - Rel.: Renata Ribeiro 

Bau - J. 18.03.2016) 5- Robustecendo esse entendimento, em Encontro 

Nacional de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil houve 

manifestação expressa acerca do tema, resultando no enunciado n° 20 

que é cognoscível ao lecionar que: "O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório.” (GRIFOS NOSSOS) 6- Ex positi, convicto da 

contumácia diante da inércia da parte autora, julgo EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 7. Em 

consonância com o Enunciado 28 do Fonaje, uma vez extinto o processo 

com fundamento no inciso I do art. 51 da Lei 9.099/95, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais. 8. Publique-se. 9. 

Registre-se. 10. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO RESENDE CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (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 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. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, 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. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 23 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (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

 

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. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 
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9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, 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. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 23 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FARIAS FERREIRA (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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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 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. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, 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. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 23 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001902-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (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 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. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 
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NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, 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. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 23 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOGEVAL TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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 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. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, 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. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 23 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIANO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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 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. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 
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Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, 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. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 23 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/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

 

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. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, 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. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 25 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KEYNES TAVARES DA SILVA (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

 

1- Estando regulares os termos da avença, tendo sido resguardados os 

interesses das partes, nos termos do art. 487, III, b, e ainda o disposto no 

art. 200, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como atento ao 

Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO para todos os fins de direito o 

acordo entabulado entre as partes em audiência. 2- Ocorrido o 

pagamento, o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada, eis porque, com esteio 

nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO 

sejam adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez satisfeita a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001782-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALMEIDA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 

6-Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 7- Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001784-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO)

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DA SILVA PEREIRA (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 alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 10 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE MENDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(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 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(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 
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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 Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SOUSA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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 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(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. 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 Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010699-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSINOMAR MACIEL GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTINA SENA DA MATA (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 alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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 Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FEITOZA DE SOUZA (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

 

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 
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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 providências, 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, 21 de Fevereiro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIMA CASTANON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALLU MADERS SILVA (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:

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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011380-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (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 os promovidos informam perda do 
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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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES OLIVEIRA (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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANGELO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER FRANCISCO VICENTE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000801-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CARBONI DE AMORIM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (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 Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 25 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Daniela Sartori (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT0017744A (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 alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 25 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BATISTA MOURA (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 Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Os princípios do juizado não colidem para sobrestamento de processo, 

devendo a parte se for o caso de descumprimento ou na ocasião do 

cumprimento pedir o desarquivamento (que nesta esfera é gratuito), para 

providencias. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 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, 25 de Fevereiro 

de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001921-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TANACA OAB - SP0239081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Em face da manifestação expressa da parte demandante aportada aos 

autos, e sendo certo que no âmbito dos Juizados Especiais o autor pode 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, § Único, e art. 485, inciso VIII, 

ambos do CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, a desistência em 

apreço, e atento ao enunciado 90 do Fonaje julgo EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito. 3- Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios, consoante determinação dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/1995. 4- Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 5- Publique-se, registre-se, 

intime-se. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002283-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENIA FERREIRA FRANCO (REQUERENTE)

DONIZETE NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA 1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Pois bem, in casu constato de plano a incompetência desta 

justiça especializada, sobretudo porque colima a parte autora a 

declaração de nulidade dos contratos objeto da presente demanda, 

conforme se verifica da letra c), do item “dos pedidos”. De bom alvitre 

destacar que o magistrado ao receber a demanda pode e deve, ainda que 

não argüida preliminar de incompetência em razão do valor da causa, 

analisar se tem competência para decidir a causa, isso porque se trata de 

competência absoluta, podendo ser reconhecida, a pedido ou de ofício, em 

qualquer momento. 3. É cediço que há dois limites de alçadas para os 

feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, 

quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado 

e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou 

representado por causídico. 4. Nas causas ajuizadas no Juizado Especial 

incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por ser esta a regra geral 

e não haver nenhuma exceção, qualquer outra interpretação feriria 

frontalmente o princípio de que as exceções devem ser interpretadas 
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restritivamente. Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil: 

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 5. No caso em 

apreço, evidentemente que serão discutidas todas as cláusulas 

contratuais para eventual prolação de sentença de mérito, razão pela qual, 

o valor da causa deve ser o valor do contrato, consoante o artigo alhures 

grafado. Nesse sentido já se orientou a Turma Recursal do Estado de Mato 

de Grosso, in verbis: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA 

ENTREGA DO BEM. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO 

LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Conforme regra do artigo 259, V do 

CPC, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será 

correspondente ao valor do contrato. Parte requerente que pretende a 

entrega do bem adquirido da parte requerida, cujo valor ultrapassa o teto 

desta Justiça Especializada. Quantificado em valor superior àquele 

estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 o valor do bem que a 

parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta configurada a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se tratar de matéria 

de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser reconhecida de 

ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada e reconhecer a 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar a lide. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 120068720138110006/2015, 

Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 

07/07/2015) grifei 6. Frente ao exposto, levando-se em consideração que 

o valor do contrato em discussão é superior a 40 (quarenta) salários 

mínimos, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço, de ofício, a 

incompetência deste Juizado Especial, e, por consequência, julgo extinto 

este feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II 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. 7. Sem custas processuais. 8. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de necessárias. 9. 

Publique-se. 10. Registre-se. 11. Intimem-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012106-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 10 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DIAS GOMES (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011023-16.2017.811.0004 Pólo ativo: DOMINGOS SAVIO DIAS 

GOMES Pólo passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSAO na sentença proferida sob argumento que os danos morais não 

foram comprovados. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos à parte autora foi devidamente fundamentado 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, não há que 

se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo 

os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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: 8011038-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIUS SILVA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 8011038-82.2017.811.0004 Pólo ativo: MATHEUS VINICIUS 

SILVA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento que os danos morais não foram comprovados. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se 

trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com 

a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os 

Embargos apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, 

não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do 

NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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: 8011337-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (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 8011337-59.2017.811.0004 Pólo ativo: HEVERTON ALMEIDA 

OLIVEIRA E SOUSA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada, alegando existência de 

OMISSAO na sentença proferida sob argumento que os danos morais não 

foram comprovados. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos à parte autora foi devidamente fundamentado 

inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e 

convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, tudo 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. Dessa forma, não há que 

se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo 

os presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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: 8012442-42.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO JOSE BENEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (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 Trata-se de 

embargos declaratórios opostos com intenção de efeito modificativo. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do 

capítulo dos embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos 

de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por 

escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da 

decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de 

declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 

2015) (Vigência) No caso, em que pese as razões apresentadas, é certo 

que as questões levantadas se tratam de alegação de error in 

procedendo, razão pela qual deve ser acatadas. Certamente os danos 

materiais devem corresponder ao valor do cheque. Assim a parte 

dispositiva precisa ser alterada. Constado está : b) condenar a promovida, 

a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito cometido, o valor do cheque, 

que expressa a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano 

material, devidamente atualizado desde a data em que deveria ser pago, e 

atualizado com juros de 1% e mais mora desde a data da citação válida. 

Corrigindo, passará a vigorar com a seguinte redação: b) condenar a 

promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito cometido, o valor 

do cheque, que expressa a quantia de R$ 7396,60 (sete mil trezentos e 

noventa e seis reais e sessenta centavos) ,a título de dano material, 

devidamente atualizado desde a data em que deveria ser pago, pelo índice 

do INPC, e atualizado com juros de 1% e mais mora desde a data da 

citação válida. Ante o exposto, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, julgados procedentes com fundamento no artigo 48 da Lei 

9.099/95. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acatados 

para correção de contradição, determinando seja alterada a parte 

dispositiva da sentença na forma alhures colocada. Transitada a decisão 

dos presentes embargos devolva a escrivania o processo concluso para 

análise do recurso inominado já interposto. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. 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, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença 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)

Magistrado(s):
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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 considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Certifique a escrivania se houve descumprimento da 

liminar e se possível precisar quantos dias. Remeta-se os autos a 

contadoria para apuração real do valor da dívida, após vistas as partes 

para se manifestarem somente quanto a diferença por sobra ou falta. 

Condeno o embargante as custas processuais por expressa previsão no 

art. 55, paragrafo único, II 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, 21 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN ALVES VALLE OAB - SP0093280A (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 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 providências, 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, 17 de Fevereiro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012756-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W V DA SILVA COMIRAN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ABADIA ALVES RIBEIRO (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 
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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 providências, 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, 17 de Fevereiro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES 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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 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 providências, 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, 17 de Fevereiro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ROSA RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012107-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR OAB - MT0021683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE ALMEIDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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 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 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 providências, 

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, 23 de Fevereiro 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010645-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND (EXEQUENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de embargos à execução por meio do qual a parte 

executada/embargante alega excesso nos valores cobrados, contudo não 

efetuou a garantia de juízo para tanto. 2- Pois bem, consoante os 

princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em 

especial os da economia e celeridade processual, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de execução de título executivo 

extrajudicial, a parte oponente deve garantir a execução, como condição 

para embargar. Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “É 

obrigatória à segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”. 3- De outra forma não poderia ser, já que oportunizar à parte 

opor-se mediante embargos sem a necessária garantia do Juízo, em 

havendo desacolhimento da pretensão embargante, causar maior prejuízo 

ao exequente, porquanto não se garantirá a localização de bens passíveis 

de cobrir-lhe o direito perseguido. Assim, verificada a figura incabível da 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, a rejeição liminar dos embargos é medida que se 

impõe. 4- Ante o exposto, atento aos princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais, REJEITO os presentes embargos à 

execução, ante a falta de garantia do Juízo. 5- Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 6- Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 7- Intime-se o exequente para, em 

15 (quinze) dias, juntar aos autos o cálculo atualizado do débito, sob pena 

de extinção. 8- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011130-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 
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valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 203, §1°, c/c art. 924, II, c/c art. 925, todos do CPC, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELEUSINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (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

 

1. Retifique o nome da autora junto ao sistema PJe. 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 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) 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 para expedição de certidão de dívida 

será indeferido, uma vez que poderá a parte exequente se valer da 

sentença de mérito, bem como da ata de audiência para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal. 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: 8012108-42.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BARCELO LIRA 46074430187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu com a sua 

obrigação, depositando em conta judicial o valor referente a sua 

condenação, razão pela qual o advogado da parte exequente requereu a 

transferência do numerário para conta bancária por ele indicada. 3. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

autora, DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará consoante petição do advogado que representa 

os interesses da parte exequente, inclusive realizando-se a transferência 

do montante para a conta indicada nos autos. 4. Frente ao exposto, ante o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 236, §1°, 

conjugado com o art. 924, II, c/c art. 925, todos do CPC, julgo extinta a 

dívida exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito. 5. Por fim, verifica-se que a parte exequente 

concordou com os cálculos trazidos pela parte executada, de tal sorte que 

a impugnação ao cumprimento de sentença perdeu seu objeto, eis porque 

não deliberarei sobre a mesma. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 

9. Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, 

proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 10. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020019-71.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA MENDES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

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, 
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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 

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.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000377-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERLI DORIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO (REQUERIDO)

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

VIVIANN VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

ANA LUCIA MATTIELLO (REQUERIDO)

LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000377-26.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ERLI DORIGO 

REQUERIDO: ANA LUCIA MATTIELLO, LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA, 

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO, CARLOS ALBERTO MATTIELLO 

SOBRINHO, VIVIANN VIEIRA MATTIELLO Vistos etc. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 

Trata-se de Alvará Judicial proposto por Maria Erli Dorigo no intento de 

obter autorização judicial para transferência do automóvel Renault Logan, 

placa OAX-0450, ano 2011/12, cor cinza, de propriedade do “de cujus” 

Ilmo Luiz Mattiello. Narram os requerentes, em síntese, que o “de cujus” 

deixara tão somente o automóvel supracitado e que concordam os 

herdeiros que seja transferido para a cônjuge supérstite Maria Erli Dorigo. 

Compulsando os autos verifica-se que os todos os demais herdeiros 

renunciaram seus respectivos quinhões em favor de Maria Erli Dorigo, 

acostando aos autos declaração reconhecida em cartório. Todavia, 

imperioso mencionar que a renúncia somente pode ser efetivada por 

escritura pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1806 do 

Código Civil. Dessa maneira, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos a regularização processual dos demais 

herdeiros, ou instrumento público ou termo judicial de renúncia destes, nos 

termos do art. 1.806 do Código Civil. Intime-se a parte autora, ainda, para 

juntar aos autos declaração de inexistência de quaisquer outros bens do 

"de cujus", sob pena de responsabilização criminal caso seja constatado 

acervo hereditário passível de inventário. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Em seguida, à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres, 21 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004266-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. N. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo n. 

1004266-22.2017.8.11.0006 Certifico que, na presente data procedo com 

a juntada de devolução de carta precatória SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

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

Processo Número: 1007021-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. A. D. S. (AUTOR)

M. M. D. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. H. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007021-19.2017.8.11.0006 AUTOR: MARCIA MARIA DA SILVA RIBEIRO, 

NATHALIA RIBEIRO ALVES DA SILVA RÉU: NEIFF HENRIQUE ALVES DA 

SILVA Vistos etc. Acolho a justificativa apresentada pelo requerido. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para reagendamento e realização de audiência de conciliação 

entre as partes. Expeça-se o necessário, citando e intimando-se as 

partes. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001873-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. G. D. O. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN OAB - 531.757.601-63 

(REPRESENTANTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001873-27.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO FERNANDO GOMES DE 

OLIVEIRA LIMA MORAN REPRESENTANTE: RENATA GOMES DE OLIVEIRA 

LIMA MORAN REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Certifique-se acerca da tempestividade da 

contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso. Devidamente 

certificado, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal, bem como para informar se 

persiste a necessidade dos medicamentos pleiteado. Caso persista, desde 

já, deverá a parte autora para juntar 03 (três) orçamentos distintos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, dê vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Cumpra-se. Cáceres, 23 de fevereiro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001554-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. D. C. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Alethea Assunção Santos Dados do Processo: 

Processo: 1001554-93.2016.8.11.0006 Valor causa: R$ 856,51 Tipo: Cível 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JAKSON 

DUYLY MACIEL DE CAMPOS OLIVEIRA EXECUTADO: FABIANO PINHEIRO 

DE OLIVEIRA Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO DO REQUERIDO: FABIANO 

PINHEIRO DE OLIVEIRA (99615-7217), brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua 07, s/n, Bairro Jardim Petrópolis, na cidade de 

Nobres/MT, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão alimentícia no valor R$ 

856,51(oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) 

referente aos meses de junho/2016, julho/2016 e agosto/2016 a serem 

depositadas em conta bancária em nome da mãe do requerente, qual seja, 

Agência 0870, Ope. 023, Conta nº 00004631-0, Caixa Econômica Federal,, 

com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a serem 

depositadas na conta bancária da representante 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 decretada 

a sua prisão civil e por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º). RESUMO 

DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS., NOS 

TERMOS DO ARTIGO 528, § 3º DO CPC EM FACE FABIANO PINHEIRO DE 

OLIVEIRA. Decisão/Despacho: Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50. Cite-se o devedor executado, no 

endereço constante na inicial, nos termos do art. 528 do Código de 

Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia, com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante 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 decretada 

a sua prisão civil e por até 03 (três) meses (CPC, art. 528, § 3.º). Após, 

decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Cumpra-se. Eu, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 26 de fevereiro de 

2018. ROSEMAR DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007443-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SIQUEIRA SANDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATHAIDE RICARDE SANDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo - 10 

(dez) dias Dados do Processo: Processo: 1007443-91.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) AUTOR: ELIZABETH SIQUEIRA SANDER RÉU: ATHAIDE RICARDE 

SANDER Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) AUTOR: ELIZABETH SIQUEIRA 

SANDER , RÉU: ATHAIDE RICARDE SANDER FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE acima qualificada, dos termos da r. sentença proferida nos autos e 

a seguir transcrita. Sentença: Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que o interditando é portador de enfermidade mental, 

tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Athaide Ricarde Sander, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Elizabeth Siqueira Sander, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, 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 art. 9º, 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, face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela 

Definitiva. Alethea Assunção Santos 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, (Jackline M. Dias Tingo), digitei. 

Cáceres, 26 de fevereiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

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

Processo Número: 1002516-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (AUTOR)

L. A. D. S. S. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. T. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002516-82.2017.8.11.0006 AUTOR: LETICIA ARIANE DOS SANTOS 

SILVEIRA, CLAUDETE DOS SANTOS SILVEIRA RÉU: JEFFERSON 

HENRIQUE TOMAZ FERREIRA Vistos etc. Trata-se de termo de acordo 

extrajudicial proposta por L. A. S. S., representada por sua genitora 

Claudete dos Santos Silveira, e Jefferson Henrique Tomaz Ferreira, todos 

devidamente qualificadas nos autos. Conforme se depreende dos autos, 

as partes entabularam acordo em relação a guarda, visitas e alimentos da 

criança Ágatha Valentina dos Santos Ferreira. Consignaram que a guarda 

da infante Ágatha Valentina dos Santos Ferreira será exercida pela 

genitora Sra. Letícia Ariane dos Santos Silveira, tendo o genitor direito a 

visitas em finais de semanas alternados, iniciando-se às sextas-feiras e 

devolvendo-a aos domingos. No que tange aos alimentos, restou 

estabelecido que o Sr. Jefferson Henrique Tomaz Ferreira deverá pagar 

até o dia 15 de cada mês, o valor correspondente a 21,34% do salário 

mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), 

a genitora da criança, além de 50% das despesas extraordinárias. Assim, 

pugnam pela sua homologação e consequente extinção e arquivamento do 

feito. Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente a homologação do acordo nos termos propostos pelos 

requerentes (ID 6802609). Deste modo, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos a transação celebrada nestes autos. Diante do 

exposto e em consonância com a manifestação ministerial, tendo em vista 

que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Sem custas uma vez que a parte requerente é 

beneficiária da Justiça Gratuita. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cáceres, 16 de fevereiro de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006912-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo 10 (dez) 

dias Dados do Processo: Processo: 1006912-05.2017.8.11.0006 Valor 

causa: R$ 1.000,00 Tipo: Cível Espécie: INTERDIÇÃO (58) REQUERENTE: 

LUZIA NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: LUZIA NOGUEIRA DA 

SILVA , REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE acima qualificada, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portadora de doença diagnosticada sob o CID 10 F72, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando é portadora de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de João Batista da Silva, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio-lhe curadora Luzia Nogueira da Silva, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, 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 art. 9º, 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, face a gratuidade da justiça. Saem os 

presentes intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o 

Termo de Curatela Definitiva. Alethea Assunção Santos 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, (Jackline M. Dias Tingo) 

que digitei. Cáceres, 26 de fevereiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT0008996A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Numero do Processo: 

1000649-88.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: WANESSA DE SOUZA 

NASCIMENTO EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Ante a informação de conta para depósito (ID n. 11770967), expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositados pelo executado no 

presente feito. Ademais, defiro o pedido de dilação de prazo formulado 

pela Exequente no ID supramencionado, devendo a mesma cumprir 

integralmente a decisão de ID n. 11731970, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com a juntada da manifestação da exequente, intime-se o 

executado para manifestar e, em seguida, ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000462-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. S. G. (EXEQUENTE)

G. G. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

JUANA CECILIA GARCIA CEREZO OAB - 747.716.121-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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, 
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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, para intimar o 

advogado da parte autora para querendo contestar no prazo legal 

conforme determinado no ID. 11356840. JACKLINE MARCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001275-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

P R A Z O :  2 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001275-10.2016.8.11.0006 Valor causa: R$ 2.141,29 Tipo: Cível Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ALINE OLIVEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: CARLOS LEMOS DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s): CARLOS LEMOS DA SIVLA, residente e domicíliado à Rua Laji, 

n. 4828, Bairro Sexta Rua Nove de Cima, Ariquemes - RO, podendo ser 

encontrado no telefone (69) 9242 7990 ou (69) 9999 0933. Dados para 

Cumprimento: Finalidade: Para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Não efetuado o pagamento, o oficial de Justiça, munido 

da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

se for o caso, intime-se também o cônjuge do executado (art. 842, do 

CPC). Em não sendo possível à(s) intimação(ões), certifique-se 

detalhadamente o Sr. Meirinho as diligências realizadas (art. 829, do CPC). 

O executado poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da juntada aos autos do mandado de citação. Não encontrando 

o devedor, o Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, diligenciando-se nos termos do artigo 830, 

parágrafo 1.º do Código de Processo Civil, Eu, Rosemar da Silva, digitei. 

Decisão/Despacho: Anexo Cáceres, 26 de fevereiro de 2018. ROSEMAR 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

10/05/2018, às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001796-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ALVES GOMES (EXECUTADO)

MARIA ZILDA BANDINI GOMES (EXECUTADO)

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

LEONICE BRENTANI GOMES (EXECUTADO)

A A GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça no valor de R$ 70,00 

(setenta reais), no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto deverá a parte 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - 

GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007596-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WCV BAR E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/05/2018, às 14:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007774-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DE ASSIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000692-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA CARLA FERNANDES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 - 

PROMOVA-SE a associação do presente feito ao processo executivo em 

que se discute a dívida, certificando-se. 3 – Decorrido o prazo, 

CONCLUSO. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001822-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Elizabete dos Anjos (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE pessoalmente a parte autora 

para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, bem como para 

requerer o que entender de direito visando o andamento do feito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 2 – Em seguida, 

volte o processo CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002523-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 14:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001719-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA NEVES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001719-43.2016.8.11.0006 AUTOR: 

PAULINA NEVES DUARTE RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de usucapião ajuizada por 

PAULINA NEVES DUARTE em face de ESPÓLIO DE LUIZ CESAR PALMIRO 

DA SILVA representado pelo inventariante LUIZ CÉSAR PALMIRO DA 

SILVA, todos qualificados no encarte processual. Alega a autora ser 

legítima possuidora do lote urbano denominado LOTE 18, QUADRA 13, com 

área de 360m², registrado no Cartório do 1º Ofício de Cáceres/MT sob a 

matrícula n. 27.009, encontrando-se na posse de forma mansa, pacífica e 

sucessiva desde o ano de 1996, conforme contrato de compra e venda 

anexado ao processo. Afirma a presença dos requisitos legais, motivo 

pelo qual requereu a procedência da pretensão, de modo a reconhecer a 

propriedade do aludido bem. Com a exordial vieram documentos. A inicial 

foi recebida em 26.09.2016 (id. 2906633). Os requeridos ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por 

edital, sendo que os confrontantes e os requeridos com domicílio 

conhecido foram citados pessoalmente. A parte requerida foi devidamente 

citada no id. 4144604, manifestando-se pelo reconhecimento jurídico do 

pedido consoante petição de id. 4334531. A União (id. 4341754) e o 

Estado de Mato Grosso (id. 4330521) manifestaram expresso 

desinteresse na lide, sendo que o Município de Cáceres permaneceu 

inerte. Réplica no id. 8297667. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação. Considerando que a ré não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II do Código de 

Processo Civil), devendo ser aplicado os normais efeitos estabelecidos no 

art. 344 do Código de Processo Civil. Ademais, a parte ré compareceu ao 

processo para expressamente reconhecer a procedência do pedido 

inicial, conforme se verifica em petição de id. 4334531. Ainda que relativo 

o efeito de presunção de veracidade dos fatos narrados inicial, os 

elementos probatórios corroboram o acolhimento da pretensão. O autor 

afirma que possui direito a usucapião ordinária do imóvel urbano com a 

união de posse de seus antecessores. Nesse cenário, assim verbera os 

artigos 1.242 e 1.243 do Código Civil: Art. 1.242. Adquire também a 

propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com 

justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Art. 1.243. O possuidor pode, 

para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, 

acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto 

que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo 

título e de boa-fé. Quanto aos requisitos necessários para aquisição 

originária através da usucapião, passa-se a discorrer quanto ao justo 

título e boa-fé. Em relação ao justo título, segue as lições da doutrina de 

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Justo título é o 

instrumento que conduz um possuidor a iludir-se, por acreditar que ele lhe 

outorgava a condição de proprietário. Trata-se de um título que, em tese, 

apresenta-se como instrumento formalmente idôneo a transferir a 

propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça a sua 

aquisição. Em outras palavras, é o ato translativo inapto a transferir a 

propriedade por padecer de um vício de natureza formal ou substancial” 

(Curso de Direito Civil. Reais. Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald. 8ª Edição. 2012. Editora JusPodivm. Página 422). No que 

concerne a boa-fé, da mesma maneira, convém trazer a liça, as 

elucidações dos doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald: “Boa-fé é o estado subjetivo de ingnorância do possuidor 

quanto ao vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa (art. 

1201, do CC). Para fins de usucapião, resulta na convicção de que o bem 

possuído lhe pertence. Ao adquirir a coisa, falsamente supôs ser o 

proprietário. A boa-fé, portanto, é mais que o animus domini. Enquanto a 

maior parte dos possuidores detém intenção de dono – mas sabem que 

não o são –, o possuidor com boa-fé incide em estado de erro, que gera 

nele a falsa percepção de ser o titular da propriedade. (...) Quanto à 

posse mansa e pacífica e ininterrupta, reputa-se que tais requisitos 

também foram satisfeitos pelo autor, uma vez que, como se observa nos 

elementos probatórios colhidos nos autos, não houve qualquer oposição 

dos réus e demais interessados quanto ao exercício da posse e da 

pretensão da parte autora. Além do mais, não houve qualquer 

descontinuidade do poder físico sobre o imóvel usucapiendo. Sobre o 

tema, mais uma vez, trago a celeuma os ensinamentos de Cristiano 

Chaves e Nelson Rosenvald, que assim verberam: “Mansidade, 

pacificidade e continuidade indicam exercício ininterrupto e sem oposição 

da posse. (...) O requerente pretende ainda unir a sua posse com a dos 

seus anteriores ocupantes do imóvel, nesse espeque, cumpre analisar se 

os requisitos da acessio possessionis estão presentes a possibilitá-la, 
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nos termos do art. 1.243, do Código Civil. Em análise minuciosa aos 

elementos contidos nos autos, em especial os contratos acostados e o 

cadastramento do imóvel junto ao Município de Água Boa/MT demonstram 

que os antecessores efetivamente exerciam a posse sobre a aludida área 

com as mesmas características, isto é, de forma mansa, pacífica, contínua 

e ininterrupta. Nesse particular, elucida Cristiano Chaves e Nelson 

Rosenvald: (...) Portanto, o êxito da ação de usucapião demanda a 

demonstração do real poder de fato sobre a coisa, tanto por parte do 

cedente como do cessionário, agregando-se a isto a comprovação da 

relação jurídica que determinou a transferência de posse. O autor 

demonstrou a posse exercida no imóvel em comento há mais de 15 

(quinze) anos de forma contínua, mansa e pacífica, consoante 

reconhecido expressamente pela requerida em seu depoimento pessoal, 

razão pela qual a procedência da demanda é medida que se impõe. III – 

Dispositivo Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para declarar a ocorrência da prescrição aquisitiva e, 

por conseguinte, a propriedade da usucapiente Paulina Neves Duarte, 

qualificada nos autos, sobre o imóvel descrito na inicial, com fundamento 

nos artigos 1.240, 1.242 e 1.243, do Código Civil. Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE mandado 

para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro 

de Imóveis competente. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Em relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cáceres/MT, 24 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004386-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA NABOR DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 14:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004383-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002945-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

MARCIA TENORIO SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espólio de otacílio ferreira de matos (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC , impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, por meio de seu 

advogado, legalmente constituído, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação a Contestação id: 9401499. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000758-34.2018.8.11.0006

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:

GILCILAINE OLIVEIRA RODRIGUES (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, 

26 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001439-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 
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que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001875-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente Contrarrazões de Recurso de Apelação interposto em ID de nº 

11491396. Processo: 1001875-94.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

9.450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003523-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FILOMENO GOVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMPORTACOES (RÉU)

Outros Interessados:

Rozenil Lina da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Nivaldo Filomeno Gouveia (TERCEIRO INTERESSADO)

Romildo Gouveia (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO de Id de nº. 11430942, 

conforme despacho. Nº do processo: 1003523-46.2016.8.11.0006 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003703-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA SANTANA DE SOUZA (AUTOR)

ZACARIAS GASPAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LEANDRO DA CONCEICAO PINHO (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao teor das Certidões dos Oficiais de Justiça de Id de 

nº. 11407516 e 11497918. Processo: 1003703-28.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.392,99; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004040-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao teor da Certidão da Oficiala de Justiça de ID de nº. 

11489974. Processo: 1004040-17.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

41.827,34; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004334-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à Comarca de Várzea Grande/MT, com a 

finalidade de proceder à citação da parte requerida Sr. Dario Ferreira. 

Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006324-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (REQUERENTE)

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO QUIDA (REQUERIDO)

Maria Zulmira Barbosa Quidá (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da 

lide, na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que 

compareçam com seus clientes na Audiência de Conciliação reagendada 

para o dia 26 de abril de 2018 às 16h30min, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006324-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (REQUERENTE)

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO QUIDA (REQUERIDO)

Maria Zulmira Barbosa Quidá (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação e Intimação, referente aos requeridos GUIDO QUIDÁ 

(endereço: Rua Casal Vasco da Gama, n. 142, Centro, Cáceres/MT, CEP 

nº 78.200-000) e MARIA ZULMIRA BARBOSA QUIDÁ (endereço: Rua XV 

de Novembro, n. 520, centro, Cáceres/MT) a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

26 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004493-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DAMIAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS - IMOVEIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PRAZO 30 DIAS Expedido por ordem do MM. Juiz Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho Dados do Processo: Processo: 1004493-12.2017.8.11.0006 

Valor causa: R$ 3.300,00 Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Autor: GONCALO DAMIAO DE OLIVEIRA Réu: JORGE ASSUNCAO DE 

FREITAS - IMOVEIS PESSOAS A SEREM CITADAS E INTIMADAS 

(REQUERIDOS): REQUERIDO: JORGE ASSUNÇÃO DE FREITAS - IMÓVEIS, 

na pessoa de seu Representante Legal/Sócio Administrador Sr. JORGE 

ASSUNÇÃO DE FREITAS, atualmente residente e local incerto e não 

sabido. FINALIDADES: 1) - Citação de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Parte Requerida, nos termos do processo abaixo identificado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cuja cópia 

segue anexa como parte integrante desta carta, para no prazo legal e em 

conformidade com a decisão a abaixo transcrita responder a ação; 2) - 

Intimação de Vossa Senhoria, com o intuito de que compareça de 

preferência acompanhado de Advogado ou Defensor Público na Audiência 

de Conciliação designada para o dia 5 de março de 2018 às 14h00min, que 

será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, na 

sala n. 2, situada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT. RESUMO DA 

INICIAL: "Trata-se AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA movida por 

Gonçalo Damião de Oliveira em face de Imobiliária Assunção Imóveis LTDA 

representada por seu sócio administrador Jorge Assunção de Freitas. Em 

16/09/2015, a empresa IMOBILIÁRIA ASSUNCAO IMÓVEIS LTDA. lavrou 

compromisso de compra e venda, cujo compromissário era o autor 

GONÇALO DAMIAO DE OLIVEIRA , consistente na aquisição do LOTE 26, 

da QUADRA 53, consoante de 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros 

quadrados), localizado no Bairro NOVA ERA, Cáceres–MT, Destaca-se 

que a assinatura da representante da vendedora fora devidamente 

reconhecida em 16.09.2015 pelo Cartório do 3º Oficio da Comarca de 

Cáceres–MT. Também na formalização do contrato de compra e venda, a 

empresa Imobiliária Assunção Imóveis, e ntregou o contrato de 

compromisso de compra e venda original ao autor, bem como, 20 (vinte) 

NOTAS PROMISSORIAS, no aporte de R$200,00 (duzentos reais), cada, 

perfazendo um valor total de R$4.000,00, conforme estabelecido no 

contrato de compra e venda. Após realizado o pagamento integral dos 

valores pactuados (comprovantes anexos), o autor, juntamente se dirigiu 

até a sede da IMOBILIRIA, para reivindicar a transferência definitiva da 

propriedade do imóvel, junto ao CRI de Cáceres–MT, oportunidade em que 

fora informada que em decorrência do proprietário da empresa, SR. 

JORGE ASSUNÇAO DE FREITAS, estar residindo na Bolívia, não seria a 

possível, proceder a transferência da escritura. Inconformado com a 

situação, o autor ressaltou que por meio do contrato de compra e venda, o 

Sr. Jorge Assunção, assumiu o encargo de transferir a escritura, 

oportunidade em que os representantes da imobiliária condicionaram a 

transferência ao PAGAMENO DAS DESPESAS DE VIAJEM, que por óbvio 

fora recusado pelo autor. Como se vê, a Ré/Imobiliária Assunção Imóveis, 

buscou repassar ao contratante autor, despesas estranhas ao contrato 

de compra e venda, negando-se em realizar outorga de escritura, não 

restando outra alternativa senão a propositura da presente ação de 

adjudicação compulsória. Ao final requereu o autor que fosse concedida 

liminarmente a medida cautelar, "inaudita altera parte" para determinar a 

IMOBILIÁRIA ASSUNÇAO IMOVEIS LTDA. se abstenha de promover a 

transferência do imóvel. Assim, o lapso temporal que decorrerá até a sua 

citação válida, ensejará graves consequências jurídicas para o autor, eis 

que, irremediavelmente, terceiros podem transferir a terceiro a 

propriedade e posse do imóvel "sub-judice", ficando frustrados os 

objetivos da Ordinária, se a liminar pleiteada for concedida somente a final; 

e b) Seja declarada a legalidade da cessão de direito referente ao imóvel 

denominado LOTE 26 QUADRA 53, LOTEAMENTO NOVA ERA, com área 

de 450,00 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), oficiando-se a 

IMOBILIARIA ASSUNÇAO IMOVEIS a fim de proceder a transferência 

definitiva e, via de consequência, declarada nula a cessão de direito 

eventualmente realizada em favor de terceiros" . DESPACHO/DECISÃO: 

"“Vistos, etc... Diante da justificativa e documentos apresentados, defiro a 

gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 18 de novembro de 2017”." 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, Kymberli Luaine Luz, 

Estagiária, digitei. Cáceres/MT, 26 de fevereiro de 2018. SOLANGE 

BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO)

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO)

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS OAB - GO24592 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO 30 DIAS 

JUÍZO DEPRECANTE: COMARCA DE CÁCERES/MT - 3ª VARA CÍVEL JUÍZO 

DEPRECADO: COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT - VARA CÍVEL/VARA 

DE PRECATÓRIAS PROCESSO NOSSO (PJE)  N. : 

1001709-62.2017.8.11.0006 PARTE REQUERENTE: AÇOFERGO TUBOS E 
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PERFILADOS - S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ 

nº 06.881.776/0001- 44, com estabelecimento localizado na Avenida 

Modesto de Carvalho, nº 7500, Caixa Postal 36, Distrito Industrial, CEP nº. 

75.536-100, na cidade de Itumbiara, Goiás/GO. PARTE REQUERIDA: 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita perante o CNPJ n°. 11.047.318/0001-44, 

representada por sua sócia Sra. MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA, inscrita 

sob o CPF nº 425.026.592-87, domiciliada na Avenida Mato Grosso, Lt 07, 

Qd. 01, Bairro Cidade Bela, CEP: 78.580-000, na cidade Alta Floresta em 

Mato Grosso, telefone (65) 3266-6438. FINALIDADE: Proceder à CITAÇÃO 

da PARTE REQUERIDA, na pessoa de sua REPRESENTANTE LEGAL, acima 

qualificada, com a finalidade de que, no PRAZO DE 15 DIAS, efetue o 

PAGAMENTO DA DÍVIDA exigida pela PARTE AUTORA/CREDORA anotada 

no valor de R$ 96.799,29 REAIS, acrescida de honorários advocatícios na 

quantia de 5% (cinco porcento) do valor da causa (art. 701, do CPC). 

OBSERVAÇÕES: Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, 

havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de 

custas processuais (art. 701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação 

ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial" (art. 702, §8º). DECISÃO/DESPACHO: "A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o 

pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo 

probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova escrita sem 

eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente. Deste 

modo, promova-se a expedição do mandado de citação da Requerida 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME para pagamento da 

obrigação, acrescida de honorários advocatícios no valor de 5% do valor 

da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, nos termos do pedido 

inicial, constando-se que neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, 

ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do 

pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não 

cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). Cite-se ainda a 

sócia Maria Terezinha de Oliveira para apresentar, querendo, defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em relação a pretensão de desconsideração da 

personalidade jurídica, podendo neste prazo deduzir o que entender 

pertinente bem como requerer a produção da prova que compreender 

necessária ao exercício de sua defesa (art. 135/NCPC). Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Caceres, 13 de março de 2017. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito". Cáceres/MT, 26 de fevereiro 

de 2018 Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011712-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Impulsionamento Certifico que 

o CEJUSC designou audiência de conciliação para ocorrer em 05 de abril 

de 2018, às 16 horas e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO as partes via DJE (o Autor) e pelo próprio sistema do PJE 

(o Réu) para que compareçam ao referido ato e também citando este 

último conforme determinação judicial para que apresente sua resposta no 

prazo legal. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007552-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1007552-08.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.330,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE DE SOUZA ROMAO Parte Ré: 

REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME CÁCERES, 

26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia XX/XX/XXXX, às XX:XX, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: 

Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim de que informe se foi 

realizada a perícia, acostando aos autos o laudo pericial, se for o 

caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para deliberações ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra CÁCERES, 26 de fevereiro de 

2018. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 

4. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, SEBASTIAO PADILHA DE MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA SÃO PEDRO, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 32223080

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012558-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER MARCELO ROSSEGALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA SILVA (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012558-42.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a Reclamante foi 

devidamente intimado (Evento Id. nº 6842596), quanto ao BACEN negativo, 

para que no prazo de 5 dias indique bens penhoráveis, sob pena de 

extinção e arquivamento, contudo, quedou-se silente, deixando 

transparecer que a prestação jurisdicional que outrora vindicada não mais 

lhe interessa. Desta feita, dessume-se do comando do artigo 485, inciso III, 
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do CPC, que o comportamento da espécie enseja a extinção do processo. 

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012563-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Processo: 8012563-64.2015.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de Embargos 

de Declaração interposto pelo Requerido, alegando omissão quanto ao 

pedido de indeferimento de justiça gratuita ao autor. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso reconheço a 

omissão apontada, pois, o pleito de justiça gratuita do autor não foi 

analisado. A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o 

seguinte: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Dispõe, ainda, o §2º do artigo 99 

do NCPC que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. No presente caso, o Requerido trouxe aos 

autos comprovante de remuneração do autor, cujo valor não o enquadra 

em hipossuficiente de recursos para arcar com as despesas processuais. 

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a omissão, indeferindo o 

pedido de assistência judiciária gratuita ao autor. No mais permaneça 

inalterada a sentença proferida. Proceda-se ao necessário para o 

levantamento dos valores depositados nos autos ao Exequente, 

observando os dados informados pelo patrono do Autor. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000487-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILENE MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000487-59.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada GILENE MARIA DOS 

SANTOS em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, que 

requerendo o fornecimento do fármaco ALPROZOLAN 1MG, 01 (um 

comprimido de 12/12hs, totalizando 60 (sessenta) comprimidos ao mês , 

para a Autora, conforme prescrição médica. A inicial veio acompanhada 

dos seguintes documentos: documentos pessoais, declaração de 

hipossuficiência, laudos médicos informando a urgência da cirurgia, 

solicitação do procedimento, ofícios de pedido de providência e resposta 

deste. A liminar foi deferida nos termos requeridos pelo Autor. É o 

necessário. Decido. Quanto a preliminar de ausência de interesse de agir 

alegada pelo segundo requerido vejo que não merece prosperar, uma vez 

que não pode o ente público se esquivar de seu dever de assistência 

médica sob o escudo de hipossuficiência do município, isto é, limitação 

orçamentária. Sendo assim, rejeito a presente preliminar. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade passiva, também alegada pelo segundo 

requerido não merece ser acolhida, vez que a direito a vida e à saúde é 

um direito público subjetiva assegurada pela Constituição Federal a todos 

os cidadãos, principalmente àqueles que são carentes, uma vez que 

saúde está incluídas entre os direitos sociais, senda dever comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, entes políticos com 

responsabilidade solidária. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

análise dos autos depreende-se que a necessidade de assistência 

médica, conforme prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem 

condições financeiras para pagar. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. Outrossim, o 

princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a 

obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

Fornecimento de medicamento para tratamento de diabetes - Dever do 

Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Sentença 

mantida - Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APL: 

00103165920138260053 SP 0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. 

Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se 

apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que o 

Representado encontra-se acometido de doença que pode catalisar 

intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Friso, ainda, que os Requeridos, 

compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a obrigação 

constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo inconcebível 

que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e 

orçamentários. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida. Por consequência, 

julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a liminar deferida nos autos. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processo: 1000105-66.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

BENEDITA CHAVES CAMPOS em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, 

alegando que foi até uma loja para efetuar uma compra e no momento que 

precisou efetuar o crediário para parcelamento foi informada pelo 

atendente que seu nome constava no cadastro de inadimplentes. Assim, 

dirigiu-se ao Serviço de Proteção ao Crédito e constatou que o Requerido 

havia negativado seu nome. Entretanto, a negativação é indevida, pois 

desconhece a origem de tais negativações. 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. Determino a conexão aos autos 

1000104-81.2017.8.11.0006, por tratar-se da mesma causa de pedir e 

mesmas partes, devendo a secretaria providenciar o apensamento dos 

mesmos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 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, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em pese os argumentos apresentados pela autora, o 

Requerido trouxe aos autos 1000104-81.2017.8.11.0006 contrato de 

abertura de conta assinado pela mesma. Outrossim, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência, não havendo necessidade de 

realização de perícia grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Portanto, é 

evidente que o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. No mesmo contexto, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por 

perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Proceda o apensamento aos autos 

1000104-81.2017.8.11.0006. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (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)

 

Processo: 8010763-98.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que os danos 

morais não foram comprovados. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicandoque o maculem, ainda que existentes. Os 

argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal, expeça-se alvará em favor 

do credor e nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 6763751.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011223-85.2015.8.11.0006 Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão não analisou o pedido contraposto. 

Ocorre que razão assiste ao Embargante. Ante o exposto, acolho os 

embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. sentença passando 

a ter a seguinte redação: Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Ante os indícios de irregularidade 

apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos 

autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a parte autora a 

pagar à Requerida o valor de R$ 257,60 (duzentos e cinquenta e sete 

reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.” No mais 

permaneça inalterada a sentença. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODERVAN SIMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010016-80.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Em que 

pese o autor ter requerido a desistência do feito, o fez após juntada de 

contrato assinado pela parte autora. Assim, tenho que trata-se de lides 

temerária. Portanto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CRISTINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

INTIMAR DA SENTENÇA DE ID ( 6809707 )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CRISTINE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

Proc. 8010756-43.2014.8.11.0006 Vistos etc., Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por OI S.A no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Razão parcial assiste ao Embargante. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que assiste razão o requerido pois a 

sentença proferida foi omissa não especificando se as indenizações 

deverão pagas de forma solidária ou subsidiária pelas empresas rés. Para 

o fim de sanar a irregularidade, faço constar o seguinte dispositivo: 

“Diante do exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

condenar, a título de danos morais, as empresas rés, solidariamente, ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. b) CONDENAR as 

empresas rés, solidariamente, a restituírem à parte reclamante, a título de 

danos materiais, o valor de R$ 396,40 (trezentos e noventa e seis reais e 

quarenta centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação válida”. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011679-69.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA R. SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000546-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DIAS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000546-47.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIANO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011679-69.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011679-69.2014.8.11.0006 Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão não analisou o pedido contraposto. 

Ocorre que razão assiste ao Embargante. Ante o exposto, acolho os 

embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. sentença passando 

a ter a seguinte redação: “Ademais, alega que o débito em nome do 

requerido é legitimo, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento 

que comprovasse o débito em que deu origem à inscrição ou documento 

que evidencia a realização do contrato entabulado entre as partes, e 

assim, saldo devedor de cartão crédito.” No mais permaneça inalterada a 

sentença. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012448-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012448-43.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, no qual alega ter sido a sentença omissa. No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão foi omissa não complementando a 

decisão expressamente no sentido de que a condenação arbitrada de 

honorários advocatícios R$ 1.000,00 (mil reais), não constou 

especificadamente as datas de atualização. Assim, a r. decisão deixou de 

analisar o pedido pleiteado pela parte Embargante. Ante o exposto, acolho 

os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. sentença passando 

a ter a seguinte redação: Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.” No 

mais permaneça inalterada a sentença. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011557-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALVADOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011557-22.2015.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por ANTONIO SALVADOR DA SILVA em face da EMPRESA ACPI 

– ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO e INFORMÁTICA LTDA, 
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alegando que, na qualidade de agente público, Presidente da Câmara de 

Vereadores do Município de Cáceres – MT, celebrou com a Requerida dois 

contratos mediante licitação n. 002/2011 e 003/2011, referentes ao 

exercício de 2011. O objeto do contrato 002/2011 era a geração, avaliação 

e protocolização de 14 (catorze) cargas do APLIC, e cargas tempestivas 

dos processos licitatórios abertos e homologados no Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, bem como recuperação de banco de dados e 

alimentação de informações nos sistemas informatizados necessários ao 

envio das cargas do APLIC. Entretanto, este serviço não foi prestado com 

excelência, uma vez que os protocolos perante o TCE foram realizados 

fora de prazo, o que ocasionou em multa e consequente Execuções 

Fiscais códigos 154564, 161753 e 170010. Assim, requer o ressarcimento 

dos valores pagos no montante de R$ 13.942,97 (treze mil e novecentos e 

quarenta e dois Reais e noventa e sete centavos). Quanto ao contrato 

003/2011 este tinha por objeto “orientação na gestão de recursos 

humanos envolvendo os contratos temporários de pessoal; (...) v) 

elaboração de defesas, recursos e representação interna junto ao 

TCE/MT, desde que a contratante forneça expressamente, em tempo hábil, 

todas as informações necessárias ao desenvolvimento da defesa, 

conforme o tópico II, a seguir”. Todavia, a Requerida também não cumpriu 

este contrato, pois, o autor responde uma Ação de Improbidade 

Administrativa, código 167101 em tramite na 4ª Vara Cível desta comarca, 

por ter mantido de forma irregular um empregado temporário que jamais 

tivera conhecimento ou se quer foi notificado pela mesma de qualquer 

irregularidade em sua contratação. Aduz que em ambos os contratos há 

cláusulas (6.2.6 e 6.28, respectivamente) que dispõem sobre a 

responsabilidade da Requerida no caso de prestação inadequada do 

serviço. Sustenta que a Requerida, em contra notificação extrajudicial, 

relatou que nas defesas administrativas não houve imputação de sua 

responsabilidade. Contudo, considerando que era a própria empresa que 

realizava tais defesas, jamais iria assumir tal responsabilidade. Portanto, 

requer o ressarcimento dos valores pagos pelas multas aplicadas pelo 

TCE no montante de R$ 13.942,97 (treze mil e novecentos e quarenta e 

dois Reais e noventa e sete centavos) e danos morais. Em sua 

contestação, a Requerida argumenta que não foi responsável pelos 

eventuais danos suportados pelo autor, pois, os arquivos para elaboração 

do APLIC foram enviados pela Câmara de Cáceres com atraso, o que, 

consequentemente, gerou o atraso das informações pela mesma. 

Ademais, nas justificativas apresentadas ao TCE foi ressaltado que (i) a 

Empresa promoveu capacitação de servidores, a fim de dar agilidade aos 

serviços; (ii) que nos meses de junho a novembro os APLIC’s foram 

enviados dentro do prazo estabelecido; (iii) que os atrasos se 

materializavam em decorrência da dificuldade na adaptação de leiautes; 

(iv) a empresa locatária dos sistemas necessitava de tempo para 

adequação das tabelas do APLIC, ante a mutação constante do sistema do 

Tribunal, o que exime a culpa ou má prestação de serviço da Requerida. 

Prossegue apontando que autor não produziu provas que identifique de 

maneira clara sua má prestação de serviço, não invocou nenhuma das 

cláusulas que previam não utilizar os serviços da contratada caso a 

mesma não cumpra o estabelecido no presente contrato; Modificar ou 

rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei nº. 

8.666/93; Advertência verbal ou escrita; Multas; rescisão do contrato. Pelo 

contrário, teve seu contrato prorrogado por mais doze meses. Quanto ao 

pedido de condenação por danos morais, a Requerida defende que 

inexiste elementos para sustentar tal pleito. Acerca da Ação de 

Improbidade Administrativa na qual o autor é demandado, também nenhum 

ato ilícito foi praticado pela mesma, haja vista ter sido o autor quem editou 

a Instrução Normativa que desobrigou o registro de entrada e saída de 

categorias de funcionários, que culminou na referida ação. É o relato 

necessário. 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. 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, nos termos do artigo 373 do CPC. Provar significa a demonstração 

de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve 

convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o 

julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas 

escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial. O ônus da 

prova parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de 

provas para ser levada em consideração, e quando não são oferecidos, 

essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 

em um raciocínio lógico. Segundo o Código de Processo Civil, ônus da 

prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de um 

processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas. No que tange à tempestividade do 

envio do APLIC, o autor não comprovou que nos meses que houve atraso 

da protocolização no TCE tenha enviado os documentos necessários para 

sua elaboração em tempo hábil. Tampouco demonstrou que tais atrasos 

não tenham decorrido dos fatos apontados nas defesas perante o TCE, 

mas sim por negligência da Requerida. Como bem ressaltado pelo autor, o 

agente público responde diretamente pelos atos praticados, os quais 

devem pautar-se nos princípios que regem a administração pública. É fato 

que a Instrução Normativa que desobrigou o registro de entrada e saída de 

categorias de funcionários da Câmara Municipal, foi assinada pelo autor. 

Ainda que a assessoria, ora Requerida, tivesse opinado pela edição da 

mesma, o administrador não está vinculado ao parecer para tomar 

decisões de gestão, as quais devem nortear pela moralidade, ética e 

eficiência. Assim, não há nos autos elementos que demonstrem a 

responsabilidade da Requerida atos administrativos praticados pelo autor 

que culminaram nas ações de Execuções Fiscais e Improbidade 

Administrativa. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

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). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001970-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004204-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA CARLOS NOBREGA DITOTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Proc. 1004204-79.2017.8.11.0006. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO SUEDI OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011675-95.2015.8.11.0006 Vistos etc., 

Defiro o pedido de retificação do polo passivo. Promova a Senhora 

Gestora a alteração, conforme requerido pelo embargante. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado por CLARO S.A, no qual 

alega que a sentença proferida no ID 7977873 omitiu-se quanto a 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, diante do protesto lançado em nome 

do autor anteriormente à inscrição no cadastro dos devedores efetuada 

pelo aqui embargante. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, reconheço a irregularidade apontada pelo 

Embargante, passando a r. sentença do Evento Id. nº 7977873 a ter a 

seguinte redação: “VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 

38 da Lei dos Juizados Especiais. 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. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR em que 

a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. 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, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a 

negativação é indevida. Assim, alega a autora como fato constitutivo do 

seu direito a ilegalidade da negativação, e a parte ré deixou de instruir os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito, uma vez que a requerida não trouxe 

aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência da relação 

jurídica ora contestada. A presunção é de que a empresa que possui 

sistema eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a 

identidade de seus clientes, assumindo para si o ônus da prova da 

contratação, posto que a tela do sistema de controle interno é documento 

que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da contratação. 

Nestas circunstâncias, entendo que cumpria à reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

contratação dos seus serviços pela reclamante, como por exemplo, cópia 

do contrato contendo a assinatura da mesma, ou até mesmo áudio em que 

a autora contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. 

Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de 

telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 0DO REGIMENTO INTERNO DAS 

TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA 

OPERADORA. 3- DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS 

AO CONSUMIDOR DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIRO, POIS QUE INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS 

OPERAÇÕES. 4- VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A 

GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE DESESTÍMULO E OS DEMAIS 

ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO O VALOR DE R$ 6.000,00, A 

TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE SE 

CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 5- RECURSO 

CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA CONDENAÇÃO, 

PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Portanto, ao não apresentar prova da efetiva 

contratação do serviço pela consumidora, não se desincumbiu, a ré, do 

ônus que lhe incumbia, tendo em vista se tratar de empresa prestadora de 

serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e, assim, faz jus a 

reclamante à declaração de inexistência da relação jurídica e ilegitimidade 

da inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Entretanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

Ora, em que pese as razões expostas pela parte autora, é certo que 

possui protesto preexistente à inserção no cadastro de devedores 

efetuada pela requerida, e não ficou comprovado nos autos que o débito 

está sendo discutido judicialmente. Diante do exposto JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do art. 

487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de débito 

da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Determino a 

exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos devedores 

no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza 

Leiga” Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 
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Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007675-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA MINHOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1007675-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANA CRISTINA SILVA MINHOLI 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do documento de identificação civil e comprovante de endereço em seu 

nome (conta de luz, água, telefone), de forma legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos termos 

do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003653-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELDEN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 14/03/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1003653-36.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SELDEN TEIXEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Selden Teixeira da Silva em face de Telefônica 

Brasil S.A., a fim de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente 

dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi 

surpreendido com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à 

Reclamada e que "desconhece a origem de todas as restrições em seu 

nome, merecem serem todas canceladas uma vez que são indevidas", 

razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de 

tutela específica, conforme preceituam os artigos 300 c/c 497 do Código 

de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde que seja demonstrada 

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

processo, com escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que existem outras 

inscrições do nome do Requerente e seu CPF/MF nos cadastros de 

restrição ao crédito, inclusive de empresas distintas. Desse modo, indefiro 

o pedido liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, por entender que a retirada da anotação do débito 

mencionado na exordial não irá modificar o status do nome do Requerente 

naquele órgão diante das outras anotações existentes. Assim, nos termos 

dos dispositivos legais retro apontados, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., 

inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida 

apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial. Cite-se a 

parte promovida por meio eletrônico, em conformidade com o Provimento 

nº 38/2015 - CGJ, com as advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Caso o CNPJ cadastrado não seja o vinculado 

junto ao DAJE, intime-se a parte autora para colacionar os autos, no prazo 

de 05 dias, CNPJ que viabilize a citação. Caso a empresa promovida ainda 

não seja cadastrada junto ao DAJE, proceda-se a citação via carta com 

recebimento de AR. No mais, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação e aguarde-se a realização da mesma. Intimem-se as partes, 

inclusive o Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4584978 17011218033178600000004548981

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005372-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SENABIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 14/03/2018 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: 1006205-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO RIBEIRO DE ARRUDA (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: 14/03/2018 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: 1006331-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO NOLASCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 99 de 645



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: 14/03/2018 Hora: 13:45 (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: 1006362-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SARAFIM BATISTA (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: 14/03/2018 Hora: 14:00 (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: 1006404-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 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: 14/03/2018 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: 1006432-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE REZENA JESUS DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 14/03/2018 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: 1000353-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BRAZILINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, assim como juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006441-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

14/03/2018 Hora: 14:45 (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: 8010810-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARTINEZ DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)
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Proc. 8010810-72.2015.8.11.0006 Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 

juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, 

conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON JOSE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011491-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON DE CARVALHO (REQUERENTE)

DROGARIA REGIA LTDA ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011491-42.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por DROGARIA REGIA LTDA ME em face de VIVO 

S.A., alegando que contratou os serviços prestados pela requerida de 

internet móvel, mas que em razão da contratação de outro plano da 

mesma operadora cancelou dois planos anteriores, os quais teriam gerado 

cobranças indevidas e negativação. 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 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. 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, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido, em sua contestação, 

sustenta que empresa requerida NUNCA recebeu qualquer solicitação de 

cancelamento da conta, sendo que somente houve a desativação dela em 

razão do inadimplemento contumaz da contratante por diversas faturas 

consecutivas. Ademais, a autora não juntou aos autos cópia da solicitação 

de encerramento do serviço ou qualquer outro meio probatório. o 

requerido juntou aos autos demonstrativo da fatura do chip, demonstrando 

a utilização do serviço, o qual não foi impugnado pela parte autora, 

tampouco houve impugnação quanto a falta de documento comprobatório 

do cancelamento. Portanto, tenho que o Requerido comprovou o 

inadimplemento da parte autora, não merecendo prosperar a declaração 

de inexistência do débito. Ademais, o autor não comprovou que tenha 

solicitado o cancelamento da conta. Em razão do saldo negativo o 

cadastramento negativo é devido. Não se percebe, por consequência, 

qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta do demandado. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial e assim o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011338-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES - SAEC (REQUERIDO)

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

 

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: 14/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 8012023-79.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI S proposta por LUIZ OLIVEIRA DA 

COSTA em desfavor de OI S/A, alegando que apesar de não ter 

contratado os serviços da Requerida, foi surpreendida pela inserção de 

seu nome no cadastro restritivo de crédito pela mesma. Diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, passo ao julgamento do processo. 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. 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, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, a legitimidade da cobrança, o que não o fez, 

pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha 

utilizado seus serviços e/ou o contratado, portanto, o débito do autor não 

foi comprovado. Ademais, a reclamada não aportou aos autos nenhum 

documento comprovando a contratação do serviço. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em indenização 

por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” È certo que a parte autora possui 

outra negativação preexistente. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006446-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SABARA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 14/03/2018 Hora: 15:15 (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: 1006449-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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: 14/03/2018 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: 1004344-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ADRIELE LIMPIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1004344-16.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

RAQUEL ADRIELE LIMPIAS em desfavor de CLARO TV, em que a autora 

alega que ao tentar efetuar compras em um comércio local, foi submetida a 

processo de aprovação de cadastro, e, após análise, fora informada que 

existia uma restrição promovida pela requerida, no valor de R$ 95,77 

(noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), e por essa razão, seu 

cadastro não pode ser aprovado e sua compra teve que ser cancelada. 

Aduz que desconhece os valores lançados, já que não possui débitos 

com a requerida. Compulsando os autos, verifica-se no Evento Id. nº 

10444389 que as partes transigiram, visando pôr fim à demanda. Assim, 

considerando que o processo deve ser entendido como meio e não como 

forma de se atingir o direito postulado, pelo que o Judiciário deve buscar, 

sempre, atingir o direito material controvertido, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, 

do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se os autos. Sem custas e honorários, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006451-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

14/03/2018 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: 1003769-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL 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: 14/03/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

VISTOS ETC. Narra a exordial que a autora é servidora pública nomeada 

após aprovação em concurso público para o cargo de Técnica em 

Enfermagem desde 02/03/2015. Afirma que a vigência da norma prevê o 

pagamento de adicional de insalubridade aqueles que trabalhem locais 

insalubres, em contato permanente com substancias tóxicas ou com risco 

de vida, e que o réu não cumpre com sua obrigação legal. Relata que após 

estudos das condições ambientais de exposição dos funcionais, segundo 

a instrução normativa nº 84 do INSS, o laudo técnico concluiu que a 

função de técnico de enfermagem está exposta a risco biológico, tendo 

portanto direito a insalubridade de grau médio, correspondente a 20% 

(vinte por cento). Afirma, ainda, que o adicional deve ser pago com base 

no vencimento do cargo, e que a autora faz jus ao adicional desde o 

momento da posse, ou seja, 02/03/2015. Por essa razão, volve-se ao 

Judiciário requerendo antecipação dos efeitos da tutela para compelir o 

município Requerido a calcular os adicionais de insalubridade sobre o 

vencimento base de casa categoria em específico. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, há 

de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Concedo 

também os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento dos adicionais nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe.. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os benefícios da 

Justiça Gratuita, forte no art. 98 NCPC; c) INDEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; d) Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para 

designar audiência de conciliação, conforme art. 334 § 1.º CPC; e) 

Intime-se o autor do ato de conciliação; f) Cite-se o réu da presente ação e 

intime-se para comparecer à audiência de conciliação, ciente de que o 

prazo para contestar flui nos termos do art. 335 NCPC; g) Intimem-se as 

partes. Às providências. h) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002864-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMANTINO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA CONCEICAO CACHUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (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: 14/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006479-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY CEZARINA DE FIGUEIREDO MIRANDA (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: 14/03/2018 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: 1002883-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA FARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002883-09.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSINEIA FARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

apresentados por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL. No caso, outro caminho não há a não ser acolher os 

embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes. No 

caso, a parte reclamada sustenta, com razão, que a Massa Falida não 

pode ser parte em quaisquer das ações ajuizadas perante o Juizado 

Especial Cível. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, modificando a r. sentença passando a ter a seguinte 

redação: “Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por ROSINÉIA FARIA DE SOUZA em 

desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL. Cumpre registrar que foi 

decretada, pelo MM. Juíz da 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial 

da Comarca de São Paulo/SP, processo 1071548-40.2015.8.26.0100, a 

falência do BANCO CRUZEIRO DO SUL, ora Reclamado às 19 horas do dia 

12/08/2015. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 dispõe que: Não poderão 

ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. Dispõe ainda o art. 51, IV da supracitada 

Lei que: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; Assim, atendendo-se os ditames legais, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Tal causa é de ordem pública e pode, a qualquer 

tempo, ser reconhecida pelo magistrado, até mesmo de ofício, pois pela 

mera dicção do artigo 51, observa-se que, existe uma norma impositiva, 

pois ali está descrito: Extingue-se o processo... devendo o magistrado 

assim proferir a decisão. Existem precedentes sobre o tema, senão 

vejamos (negritei): PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AFORADA CONTRA 

EMPRESA COMERCIAL QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO 

CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI 

9099/85. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Cuidando-se a demandada de empresa comercial que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

o falido não poderá ser parte em processo que tramite perante o Juizado 

Especial. Extinção da ação decretada ex officio. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71000553099 RS , Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de 

Julgamento: 15/09/2004, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia). Não se aplica a disposição de 

continuidade da ação pelo fato da mesma ter sido ajuizada antes da 

quebra/decretação de falência, pois a Lei dos Juizados é clara ao impor a 

obrigatoriedade da extinção no presente caso, diferentemente do que 

ocorre na justiça comum, que não é o caso. ANTE O EXPOSTO, determino 

a incompetência dos Juizados Especiais e em consequência pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO em relação ao Requerido, sem julgamento do 

mérito, nos moldes do artigo 51, IV e 8º da Lei 9.099/95, diante do 

aparecimento da causa impeditiva / extintiva. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada Eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMINIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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: 14/03/2018 Hora: 17:00 (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: 1003477-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZORAIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O Advogado: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB: MT0009309A 

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO, 41, Praça Major João Carlos, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 #. Para comparecer na audiência de 

conciliação designada nos autos. MARCOS MATOS DOS REIS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE 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: 14/03/2018 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: 1006496-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO para AZUIR 

CORDEIRO HIDALGO VERA ZONA 03 Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) Hanae Yamamura de Oliveira Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

Nome: AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA Endereço: RUA D, QUADRA 17, 
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14, VITÓRIA RÉGIA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Dados do Processo: 

Processo: 1006496-37.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 18.739,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: AZUIR CORDEIRO 

HIDALGO VERA Parte Ré: REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) REQUERENTE(A), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para Data: 14/03/2018 

Hora: 17:30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES no endereço ao final indicado, bem como a sua intimação da 

decisão proferida nos autos que segue em anexo. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. CÁCERES, 26 de fevereiro de 2018. ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, Nº 12, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 

3211-1341 (M.B.C)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RODRIGUES DE CALVARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006497-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DE OLIVEIRA LOURENCO (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: 14/03/2018 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: 1005971-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE ANALISES CLINICAS - AMAC 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1005971-55.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SARAH ARGENTI 

ALVARENGA - EPP REQUERIDO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE 

ANALISES CLINICAS - AMAC Vistos, etc. Consta da inicial que a parte 

autora, segundo alega, era associada junto a Requerida, AMAC – 

Associação Matogrossense de Análises Clínicas, da qual foi excluída no 

mês de mês agosto de 2017, tendo como motivo apontado supostas faltas 

em Assembleia Geral, que não foram justificadas. Alega o demandante, na 

inicial, que mesmo após recurso em última instância, foi mantida a decisão 

de sua exclusão da Associação ora Requerida, sendo que a referida 

decisão não possui previsão no estatuto, bem como seu procedimento 

desprezou regras expressas no Regimento Interno da Associação. Por 

essa razão, volve-se ao Judiciário requerendo concessão de liminar para 

compelir o Requerido a reintegrar a parte autora nos quadros da 

Associação, devendo reestabelecer todos os meios de comunicação e 

direitos dos associados. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. A princípio, há de se receber a inicial, eis 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC. Quanto à tutela de urgência, é 

caso de indeferimento da liminar. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

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

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. O Requerente pretende o deferimento de liminar 

para que a Requerida promova a reintegração da parte autora nos 

quadros da Associação, devendo reestabelecer todos os meios de 

comunicação e direitos dos associados. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que a não 

reintegração imediata, a princípio, não acarretará qualquer prejuízo que 

não poderá ser sanado. Outrossim, os fatos narrados na inicial e o direito 

reclamado dependem de dilação probatória. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefiro, por ora, o 

pedido de liminar pretendido. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos. Na data da audiência, caso 

não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JOSEANECARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004595-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIO SALVATERRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 

14/03/2018 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: 1006722-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARIANA PENA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar a prova da pretensão resistida, 

nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013583-32.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FIM DE ALMEIDA VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8013583-32.2011.8.11.0006 REQUERENTE: DANIELA FIM DE ALMEIDA 

VIEGAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Intime-se a parte executada do BacenJud positivo para, querendo, 

embargar a execução no prazo de 15 dias. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DA SILVA (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: 15/03/2018 Hora: 13:45 (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: 8010029-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO GONCALVES DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O Advogado: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB: 

MT0017620A : para manifestar a respeito do cumprimento do acordo 

homologado nos autos bem como interesse na expedição de alvará. 

MARCOS MATOS DOS REIS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011986-28.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011986-28.2011.8.11.0006 REQUERENTE: VANILZA DUARTE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, em 

correição. Processo em ordem. Retorno os autos ao cartório para 

cumprimento da decisão ID 2813430. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007328-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIDOMAR BRAGA (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: 15/03/2018 Hora: 14:00 (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: 8012065-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HADYSON SA FLORO OAB - MT0017518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte reclamante para manifestar a respeito da 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007332-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DELFIM (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: 15/03/2018 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: 8012066-50.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HADYSON SA FLORO OAB - MT0017518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BENTO GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte reclamante para manifestar a sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007333-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

15/03/2018 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: 1007335-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES DE ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (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: 15/03/2018 Hora: 14:45 (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: 1007336-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA AMARAL (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: 15/03/2018 Hora: 15:15 (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: 8012107-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE NEVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT0017091A (ADVOGADO)

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/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)

 

Processo n. 8012107-17.2015.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de 

RECLAMAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por NEVERSON POLIZER DE LIMA, contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando 

o recebimento de indenização por danos morais, em razão da falha na 

prestação do serviço. Afirma que no dia 30 de maio de 2015, teve seu 

fornecimento de energia interrompido pela Requerida, quando o autor 

comprovou que esta com os pagamentos de consumo devidamente em 

dia. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das 

provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes 

dos autos, sendo desnecessária a fase instrutória. 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, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Apesar do requerido aportar aos autos extrato de 

meses diferente do discutido nesta lide, verifico que a data informada do 

corte é a mesma do comprovante de pagamento. Assim, o corte se deu 

pela falta de pagamento. Ademais, o autor não trouxe qualquer prova 

documental do corte, bem como de que o mesmo tenha sido indevido. 
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Portanto, há evidência, portanto que é autêntica a cobrança realizada pela 

reclamada, e assim, o corte do fornecimento de energia. Assim, não há 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, nos termos do artigo 487, I, d 

Código de Processo civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011993-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE DA COSTA DE BRITO (REQUERIDO)

 

Proc. 8011993-78.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PANTALEAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 15/03/2018 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: 8010549-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Processos 8010549-10.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por DIEGO SOUZA SILVA em desfavor de ATLANTICO FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS, 

alegando que não contratou o serviço com o Requerido, no entanto, foi 

surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito realizado pelo Requerido. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução 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. O requerido alega 

preliminarmente ilegitimidade passiva, no entanto não merece prosperar 

uma vez que se trata da empresa que inseriu o nome do autor no rol de 

mal pagadores. Rejeito a presente preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. 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, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o Requerido alega 

que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor possui débitos 

com a empresa reclamada. Contudo, não trouxe aos autos documento 

comprobatório do débito e, portanto, a regularidade da cobrança. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se a inexistência do débito e o dever de indenizar. O dano moral é 

patente, diante dos dissabores enfrentados pela parte autora em razão do 

protesto indevido. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, uma vez que o simples fato da reclamada ter protestado 

INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, já é 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. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. 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 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$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de OFICIAR, ao 

SPC e ao SERASA para providenciarem a imediata baixa do nome do 
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Reclamante do cadastro de inadimplentes, referente à inclusão feita pela 

(s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias; DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença publica eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SARAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SAO PAULO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processos 8010570-83.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por MARCIA SARAIVA DA SILVA em desfavor de NET SAO 

PAULO LTDA, alegando que não contratou o serviço com o Requerido, no 

entanto, foi surpreendido com a inscrição de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito realizado pelo Requerido. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. 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, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o Requerido alega 

que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor possui débitos 

com a empresa reclamada. Contudo, não trouxe aos autos documento 

comprobatório do débito e, portanto, a regularidade da cobrança. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se a inexistência do débito e o dever de indenizar. O dano moral é 

patente, diante dos dissabores enfrentados pela parte autora em razão do 

protesto indevido. Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, uma vez que o simples fato da reclamada ter protestado 

INDEVIDAMENTE o nome do reclamante, já é 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. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. 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 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$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de OFICIAR, ao 

SPC e ao SERASA para providenciarem a imediata baixa do nome do 

Reclamante do cadastro de inadimplentes, referente à inclusão feita pela 

(s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias; DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não 

contratado; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença publica eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-02.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JACINTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011192-02.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, no qual alega ter 

sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. 

sentença não mencionou o acordo do processo o processo 
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8010001-53.2013.8.11.0006 não merece prosperar vez que o referido 

processo se refere apenas quanto a devolução de novo refrigerador ao 

autor, além do mais o acordo não foi cumprido pelo reclamada. Ademais, a 

presente sentença reconheceu a devolução do valor do bem, julgando 

procedente tão somente o pedido de dano moral ao autor. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-55.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FOR NACIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011279-55.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por PHILCO ELETRONICOS 

S.A., no qual alega ter sido a sentença omissa. No caso, outro caminho 

não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, 

efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada sustenta, com razão, 

houve contradição ao confirmar a liminar de troca do produto e ao mesmo 

tempo determinar que esta requerida efetue o ressarcimento do valor pago 

pelo produto. Assim, a r. decisão deixou de analisar o pedido pleiteado 

pela parte Embargante. Ante o exposto, acolho os embargos de 

declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de 

sanar a irregularidade, modificando a r. sentença passando a ter a 

seguinte redação: Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição as Reclamadas. Diante do 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) condenar, 

a título de danos morais, as empresas ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. b) Confirmar a liminar concedida em favor da parte 

autora;.” No mais permaneça inalterada a sentença. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANEGINO RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(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: 

15/03/2018 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: 8011673-62.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DIAS PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ0115460A 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011673-62.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por EDILENE DIAS 

PROENCA, no qual alega ter sido a sentença omissa. No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, 

concedendo, aliás, efeitos infringentes. No caso, a parte reclamada 

sustenta, com razão, que a decisão deixou de analisar devidamente os 

documentos apresentados pela parte autora. Ante o exposto, acolho os 

embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

para o fim de sanar a irregularidade, modificando a r. sentença do evento 

n. º 9141848 passando a ter a seguinte redação: “Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por EDILENE DIAS PROENCA em desfavor de 

DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - ME, alegando que mesmo após 

quitar seus débitos com a empresa reclamada, esta manteve o nome da 

parte autora no rol de inadimplentes por mais de um ano ano. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 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, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Em sua contestação o Requerido alega 

que não há culpa em sua conduta, uma vez que o autor possui débitos 

com a empresa reclamada. Contudo, não trouxe aos autos documento 

comprobatório do débito e, portanto, a regularidade da cobrança. Ademais, 

a autora comprou que quitou o débito com a empresa reclamada, e mesmo 

posterior ao pagamento do débito a empresa manteve o nome da mesma 
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no rol de inadimplentes por mais de um ano. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se a inexistência do 

débito e o dever de indenizar. O dano moral é patente, diante dos 

dissabores enfrentados pela parte autora em razão do protesto indevido. 

Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, uma vez que o 

simples fato da reclamada ter protestado INDEVIDAMENTE o nome do 

reclamante, já é 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. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 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 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$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de OFICIAR, ao SPC e ao SERASA para providenciarem a 

imediata baixa do nome do Reclamante do cadastro de inadimplentes, 

referente à inclusão feita pela (s) Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias; 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

reclamada, referente ao serviço não contratado; CONDENAR a reclamada 

a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença publica eletronicamente. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO “

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007345-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR LEITE DE LARA JUNIOR (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: 15/03/2018 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: 8011561-93.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011561-93.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no qual alega ter sido a 

sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração 

não constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de que a r. sentença 

não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante não é alegação 

plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há 

de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica Souza Santos 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011487-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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: 15/03/2018 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: 1007346-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS 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: 15/03/2018 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: 1007348-61.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (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: 15/03/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007348-61.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE MACEDO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO PARA 

RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE 

DE ELETRIFICAÇÃO RURAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por José 

Macedo de Souza em face da Requerida Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, requerendo liminarmente que a Requerida 

proceda com a incorporação ao seu patrimônio da rede de eletrificação 

rural vinculado à unidade consumidora n° 7951671/2001. É o necessário. 

INDEFIRO o pedido de liminar pretendido por meio de concessão de tutela, 

pois este se confunde com o mérito do litígio, razão pela qual deve ser 

afastada por ora decisão em torno da concessão de tutela provisória. 

Citem-se as partes Requeridas, INTIMANDO-AS para que compareçam à 

audiência de conciliação designada, constando do mandado as 

advertências do art. 18, § 1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte Requerida tem o prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

INTIME-SE a parte Autora, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE 

Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10939451 17120117133347200000010782644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007352-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 

15/03/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 010/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

O Doutor Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - Presidente da Comissão 

de Apoio ao Processo Seletivo unificado, no uso de suas atribuições 

legais, pelo presente edital de retificação torna público, o RESULTADO 

FINAL DEFINITIVO da prova realizada no dia 18 de fevereiro de 2018, em 

conformidade com o Edital nº 06/2017, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT, nº 10156, em 12 de dezembro de 2017.

 * O Edital n° 010/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

INTIMAÇÃO DAS PARTES DO GABARITO DEFINITIVO DO TESTE SELETIVO 

PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR DIREITO, ADMINSTRAÇÃO, 

CIENCIAS CONTABEIS

* Os Gabaritos completos, encontram-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000120-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FREDERICO (EMBARGANTE)

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (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 : 

1000120-04.2018.8.11.0005 EMBARGANTE: FREDERICO & STANGLE 

LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por FREDERICO & 

STANGLE LTDA e EGÍDIO FREDERICO em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos, postulando o recebimento no 

efeito suspensivo. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser 

acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à 

execução não terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de 

efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos 

seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à 

presença cumulativa de três requisitos: a) relevância dos fundamentos 

dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e 

c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da segurança prévia 

do juízo não está presente, já que o(s) embargante(s) não 

demonstrou(aram) a existência de penhora, depósito ou caução, de modo 

que o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO 

CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 29 de maio de 2018, às 16:30 horas. Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 
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artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000120-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FREDERICO (EMBARGANTE)

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (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 : 

1000120-04.2018.8.11.0005 EMBARGANTE: FREDERICO & STANGLE 

LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por FREDERICO & 

STANGLE LTDA e EGÍDIO FREDERICO em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos, postulando o recebimento no 

efeito suspensivo. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser 

acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à 

execução não terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de 

efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos 

seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à 

presença cumulativa de três requisitos: a) relevância dos fundamentos 

dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e 

c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da segurança prévia 

do juízo não está presente, já que o(s) embargante(s) não 

demonstrou(aram) a existência de penhora, depósito ou caução, de modo 

que o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO 

CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 29 de maio de 2018, às 16:30 horas. Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000956-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARDUINO DOS SANTOS (DEPRECADO)

ANTONINHA DOS SANTOS (DEPRECADO)

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (DEPRECADO)

ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI (DEPRECADO)

MARIA LURDES VEZIGN AZZI (DEPRECADO)

SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do Autor para que fique 

ciente das certidões ID 11212699 e 11919309 e se manifeste no prazo de 

05 dias. Processo: 1000956-11.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

50.391,52; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Parte 

Autora: DEPRECANTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

Parte Ré: DEPRECADO: ARDUINO DOS SANTOS, ANTONINHA DOS 

SANTOS, ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI, SEDILCE MARIA 

FERRARINI GUERINI, ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI, MARIA LURDES 

VEZIGN AZZI OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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 DESPACHO Numero do Processo: 

8010236-18.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: LINCON BARELLA EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos,etc Intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento do valor remanescente no prazo de 5 dias. Caso não haja 

pagamento, torne os autos conclusos para bloqueio. Cumpra-se. 

Diamantino, 23 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000185-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIS KEMPF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000185-96.2018.8.11.0005 REQUERENTE: SANDOVAL DE ALMEIDA 

JUNIOR REQUERIDO: CELSO LUIS KEMPF Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se a Comarca de origem, com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Diamantino, 

23 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000089-52.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO EGIDIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000089-52.2016.8.11.0005 AUTOR: ARMANDO EGIDIO DE MORAIS RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 

– Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 6 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 7 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 8 – Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, 

se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as retificações no processo, 

fazendo constar a fase de cumprimento de julgado. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 26 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMARGO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data envio intimação para a patrono do 

requerente acerca do ofício ID 11923478

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010230-84.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DA ROCHA (EXECUTADO)

 

EDITAL

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010120-56.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MILLIS FIGUEIREDO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRA FINANCEIRA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010120-56.2009.8.11.0005 EXEQUENTE: VERA MILLIS FIGUEIREDO 

ANDRADE EXECUTADO: SAFRA FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Sobre a 

petição de id. 8353159 - pág. 1/4, manifeste-se a parte autora, no prazo 

de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 18 de outubro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010120-56.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MILLIS FIGUEIREDO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRA FINANCEIRA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010120-56.2009.8.11.0005 EXEQUENTE: VERA MILLIS FIGUEIREDO 

ANDRADE EXECUTADO: SAFRA FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Sobre a 

petição de id. 8353159 - pág. 1/4, manifeste-se a parte autora, no prazo 

de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 18 de outubro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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 DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000389-77.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CAMPOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não cumpriu a decisão 

constante no id 9325853, p. 1. Isto porque a autora juntou comprovante de 
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endereço de terceira pessoa, sem qualquer comprovação de relação de 

que fosse a residência do cônjuge ou companheiro, ainda, não acostou na 

última petição o comprovante que iria juntar em nome da autora, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito por ausência de documento 

indispensável à propositura da ação. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial 

e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 23 de outubro de 2017. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 23 de outubro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-16.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA BRANDAO MODESTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador da recorrida LOJAS RIACHUELO para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido EDUARDO para responder o 

recurso no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-75.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MARIA CALCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CACIQUE S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES OAB - SP100186 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000803-75.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ELISABETE MARIA 

CALCIOLARI REQUERIDO: BANCO CACIQUE S/A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-35.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FERREIRA DOS SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT11744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010403-35.2016.8.11.0005 REQUERENTE: MARISTELA FERREIRA DOS 

SANTOS PINTO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 23 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000389-77.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CAMPOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte reclamante não cumpriu a decisão 

constante no id 9325853, p. 1. Isto porque a autora juntou comprovante de 

endereço de terceira pessoa, sem qualquer comprovação de relação de 

que fosse a residência do cônjuge ou companheiro, ainda, não acostou na 

última petição o comprovante que iria juntar em nome da autora, embora 

devidamente intimada, fato que, consequentemente, importa em extinção 

do processo sem julgamento do mérito por ausência de documento 

indispensável à propositura da ação. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial 

e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 23 de outubro de 2017. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 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. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 23 de outubro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-16.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA BRANDAO MODESTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)
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SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000072-16.2016.8.11.0005 REQUERENTE: GISELIA BRANDAO MODESTO 

SOARES REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A autora 

ajuizou esta ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

183,97 (cento e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) em 

desfavor da reclamada, objetivando o deferimento de danos materiais 

morais em decorrência da suposta inscrição indevida por dívida já quitada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato coligido no id. 

4337286, p. 5. Diante da inexistência de preliminares, passo a julgar o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

ocorrência de engano justificável pela cobrança da dívida que culminou na 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Isto 

porque a autora, de fato, realizou compras a prazo no estabelecimento da 

ré, porém, visando obter desconto no pagamento antecipado das 

parcelas, solicitou boleto único no valor de R$ 911,75 (novecentos e onze 

reais e setenta e cinco centavos) para quitar sua dívida. Ocorre que, 

como bem demonstrado em contestação, a parte promovente, ciente da 

impossibilidade de quitação da fatura em uma única vez na lotérica pois o 

valor máximo para recebimento era de R$ 700,00 (setecentos reais), 

resolveu autorizar que fosse o boleto divido em duas parcelas de R$ 

455,87 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) 

e, assim procedendo, deu causa ao engano perpetrado pela reclamada, já 

que como foi gerado apenas um código na fatura, acabou por receber 

apenas metade do valor do boleto, tendo passado a cobrar, então, os 

valores que não haviam sido quitados pela escolha equivocada da autora. 

Ademais, assim que restou ciente desta ação a promovida excluiu o nome 

da autora dos órgãos de proteção ao crédito (id. 6824484, p.6) e 

regularizou a conta da autora perante a loja. Logo, sendo fato 

incontroverso que houve equívoco da consumidora ao realizar o 

pagamento, de forma que não houve condições de a promovida ter ciência 

do pagamento total da fatura única, caracteriza-se a hipótese de engano 

justificável, aplicando-se o artigo 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Portanto, nos termos da fundamentação alinhavada, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado 

da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino-MT, 23 de outubro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento 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. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino-MT, 23 de outubro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010174-12.2015.8.11.0005 REQUERENTE: EDUARDO PEREIRA 

PANDOLFO REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A, OI S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de 

repetição de indébito com pedido de danos morais, sustentando o autor, 

em síntese, que teria sido enganado por um terceiro para adquirir um plano 

para acesso à internet da Oi S.A., bem assim que contratou o provedor de 

internet da Universo Online S.A. (UOL) para utilizar o plano de internet, no 

entanto, devido a fraude no contato telefônico de pessoa que dizia 

representar a empresa de telefonia, não usou os serviços de internet por 

inexistir sinal disponível para sua localidade. Conclui o promovente que a 

reclamada a UOL cobrou quantias indevidas, requerendo a repetição de 

indébito dos valores e danos morais em face da UOL e OI S.A. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a julgar o mérito. Inicialmente, no que 

tange à OI. S.A., acolho as alegações formuladas em defesa (id 3983367) 

para excluir a responsabilidade civil desta reclamada. Isto porque 

evidencia-se a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de 

terceiro, pelo fato de o autor ter sido ludibriado por pessoa que não era 

vendedor, autorizado ou preposto da reclamada OI. S.A, conforme 

narrado na petição inicial e BO (id. 3983264, p.1), de forma que aplico o 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É cediço que para que 

haja responsabilização civil, ainda que de ordem objetiva, é necessária a 

demonstração da conduta, nexo causal e dano, logo, neste caso, a culpa 

exclusiva de terceiro afastou o nexo causal, sendo incabível a reparação 

de danos em face da reclamada Oi S.A. Nesta linha, o fato de uma pessoa 

ter se passado por promotor de venda de plano de telefonia da reclamada 

em apreço caracterizou evento originado de culpa exclusiva de terceiro e, 

dada a imprevisibilidade do evento pela empresa Oi S.A, julgo 

improcedente a ação em relação à esta promovida pela incidência de 

excludente de responsabilidade civil. No que tange à requerida UOL, 

entendo pela procedência do pedido inicial, vez que estornou apenas uma 

cobrança do serviço de provedor de internet, causando diversos 

transtornos ao consumidor, pois houve o débito automático de mais duas 

faturas no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) sem 

que o autor sequer tivesse a possibilidade de usar o provedor de internet, 

já que em sua residência havia indisponibilidade de internet. Assim, por 

certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila ao 

menos as gravações telefônicas mencionadas pelo autor pedindo o 

cancelamento imediato das cobranças, o que não foi feito. Em que pese as 

alegações da reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para 

retirar a validade das alegações da reclamante, não tendo acostado 

qualquer documento que evidencie as cobranças indevidas no cartão de 

crédito do autor. Em resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento 

hábil para comprovar a regularidade das dívidas, pois os dados concretos 

visando comprovar a regularidade das cobranças são acessíveis pela 

reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do reclamante. 
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Constata-se que houve a devolução do valor da fatura cobrada no valor 

de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), referente a fatura 

gerada em 09.08.2012 (id.3983477, p.2), logo, afasto a repetição de débito 

em relação a esta fatura. Sendo assim, defiro a inversão do ônus da 

prova, de forma que merece procedência o pedido de restituição de débito 

apenas das cobranças efetivadas em 10.09.2012, conforme demonstrado 

no id. 3983288, p. 1, no valor de R$ 39,80 (dezenove reais e noventa 

centavos). Já no que se refere ao dano moral, diante da conduta ilegítima 

da reclamada Universo Online S.A. em efetivar cobranças diretamente em 

cartão de crédito do autor, mesmo após cancelamento e, sobretudo, pelo 

autor encontrar-se impossibilitado de usar o serviço já que não tinha 

acesso à rede de internet, faz jus a requerente ao pedido de indenização 

por danos morais. No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma Recursal 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA 

REITERADA. DÉBITO DIRETO EM CONTA BANCÁRIA. REEMBOLSO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por 

danos morais, a cobrança reiterada de valores referentes a serviços que 

não foram contratados pelo consumidor, ainda que não tenha ocorrido a 

inscrição do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito, porquanto a parte requerida não solucionou o problema 

extrajudicialmente. Embora a parte requerida tenha alegado que os valores 

cobrados são devidos, não apresentou provas nesse sentido, ônus 

processual que lhe incumbia (art. 333, II do CPC). Parte requerente que foi 

cobrada indevidamente pela empresa requerida, por serviço de provedor 

que jamais utilizou, tendo demonstrado os diversos contatos na via 

administrativa a fim de que os descontos indevidos em sua conta 

cessassem, sem êxito. Cobrança indevida diretamente na conta bancária 

do consumidor. Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro 

deve ocorrer nos casos em que reste configurado engano injustificável na 

cobrança forçada e indevida, o que é a situação dos autos. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que entendo 

razoável para o caso dos autos. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 100650820138110005/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2016, Publicado no DJE 

21/10/2016) Dessa forma, configurado o dano moral sofrido pela parte 

requerente, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado 

a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos 

morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para 

sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil e 

trezentos e setenta reais). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: I. Condenar a requerida Universo 

Online S.A. a restituir o valor de R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta 

centavos) referente as cobranças realizadas em 10.09.2012, em dobro, 

com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e 

juros legais a contar da citação (art. 42, do CDC), e; II. Condenar a 

requerida Universo Online S.A ao pagamento de indenização no valor de 

R$ 9.370,00 (nove mil e trezentos e setenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por fim, 

julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial em relação à empresa OI S.A, 

consequentemente, julgo extinto o processo com julgamento do mérito com 

fulcro no artigo 487, I do CPC. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 23 de outubro de 2017. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no evento 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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 23 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 194805 Nr: 6180-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JOAQUIM HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica (art. 15 

CPC), para reconhecer a ilegalidade da cobrança da ordem de serviço nº 

74470, quanto aos valores das averbações genéricas (itens “19 – 

bII”).Determino, ainda, o cancelamento da averbação “Av.01” da Matrícula 

nº 25.704 (fl. 13), bem como a restituição integral do valor cobrado. Caso 

tenha sido efetuado o pagamento da ordem de serviço nº 74470 na sua 

integralidade, determino a Titular do Cartório de Registro de Imóveis que 

promova a imediata devolução ao requerente dos valores cobrados em 

excesso, qual seja, R$ 10.778,10 (referente à averbações genéricas dos 

itens “19 – bII”), devidamente corrigidos.Intimem-se o suscitante e a titular 

do CRI de Primavera do Leste-MT, devendo esta última ser cientificada via 

Malote Digital.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

costume.Cumpra-se.Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005523-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005523-86.2017.8.11.0037 AUTOR: SHEILIANE DIAS DE OLIVEIRA RÉU: 

FABIO ORTIZ LIMA Vistos, em correição. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Diante das alegações iniciais no sentido de que a 

criança se encontra na guarda de fato da requerente, defiro 

provisoriamente a guarda em seu favor, lavrando-se o respectivo termo, 

na forma do artigo 32 do ECA. Consigno que caso sejam trazidos fatos 

novos pela parte requerida em sua contestação que contrariem o alegado 

na exordial, a guarda provisória poderá ser revista. No que tange ao 

pedido de antecipação de tutela para a fixação de alimentos provisórios, 

verifico o cabimento diante da relação de parentesco evidente, 

comprovando a legitimidade ativa e passiva. Ao analisar os requisitos da 

necessidade da reclamante e possibilidade da pessoa obrigada, constato 

que a necessidade da parte autora resta presumida pela certidão de 
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nascimento. Quanto à possibilidade do réu, não havendo lastro probatório 

acerca dos seus rendimentos, verifico a ausência de parâmetros para a 

fixação de alimentos na proporção pleiteada pela autora. Assim, à míngua 

de maiores elementos de prova constantes nos autos, fixo alimentos 

provisórios em 30% do salário mínimo, hoje equivalente a R$ 281,10 

(duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), além de 50% das 

despesas extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), 

devidamente comprovadas pela requerente, devendo o demandado 

efetuar o depósito, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a 

ser informada pela requerente. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos 

da lei. Sem prejuízo, visando oportunizar às partes a auto composição, 

favorecendo a celeridade e a economia processual e atendendo ao novos 

preceitos do Código de Processo Civil, designe-se audiência de mediação, 

a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005840-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 22/03/2018 as 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1006356-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. S. (AUTOR)

S. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. S. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 22/03/2018 as 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1000600-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. M. (AUTOR)

J. A. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA BASSI OAB - MT22103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000600-80.2018.8.11.0037 AUTOR: JOSE ANTONIO MARIM POSTAL, 

MARIA BORGES MARIM RÉU: RUDIMAR ANTONIO POSTAL Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para que junte seus documentos pessoais, uma 

vez que representa os interesses de seu filho menor, ora requerente, no 

prazo de cinco dias (art. 321, parágrafo único, do CPC). Devidamente 

juntados, o que deverá ser certificado, recebo a inicial na forma proposta. 

Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob segredo de 

justiça. Por conseguinte, visando oportunizar às partes a auto 

composição, favorecendo a celeridade e a economia processual, 

designe-se audiência de mediação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca. Ciência às partes e ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Serve a presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159854 Nr: 347-80.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELLI MARIANI LIMA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 347-80.2016.811.0037, Protocolo 

159854, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 9776-42.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 DA ADVOGADA DA REQUERENTE, DRA. KELLI MARIANI LIMA DA SILVA, 

OAB-19369-O, PARA DEVOLVER OS AUTOS, haja vista que tem 

audiencia designada para dia 27/02/2018 as 15h30min

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107027 Nr: 6121-67.2011.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SOARES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CACIQUE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Certifico que nesta data o Advogado da parte autora , fica INTIMADO de 

que os autos encontram-se desarquivados, devendo requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 192561 Nr: 5047-65.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. V. M. Oliveira Transportes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória para distribuição na Comarca de Cabedelo -PB

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 12676 Nr: 1362-46.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO, CARLOS ALBERTO POLATO, JOÃO 

MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CARLOS ALBERTO 

POLATO, SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Certifico que nesta da INTIMO o Advogado para informar o número da 

conta, agência, nome e CPF do executado Carlos Alberto Polato, para 

expedição do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para comparecer em cartório e retirar a carta precatória, que deverá ser 

comprovada a sua distribuição no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4698 Nr: 250-13.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA BARRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que informe o solicitado em oficio nº 

695/2017-CDL/MT de fls. 153, a fim de dar cumprimento ao determinado em 

fls. 146v nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para comparecer em cartório e retirar a certidão de registro de penhora, 

mediante o pagamento da guia concernente a certidão de tramitação sem 

busca. O registro da penhora, na matrícula do imóvel deverá ser 

comprovada nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 3922-38.2012.811.0037

 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: IVONE MARIA GADONSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699

 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 retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 15h00 min, 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.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000791-28.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Visto, Trata-se de Ação de arbitramento de 

honorários advocatícios. Assim, analisando a petição inicial observa-se 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, com isso, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Cite-se a parte requerida, para, caso queira, apresente contestação 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação. Considerando que o magistrado pode a qualquer tempo, 

promover a autocomposição entre as partes (art.139, V, do CPC), 

designa-se o dia 19/04/2018 às 14h00min, para realização de audiência de 

conciliação, que será realizada pelo conciliador na sala de conciliação, 

deste juízo. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será 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 (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Autoriza-se o 

recolhimento das taxas e custas processuais ao final do processo, nos 

termos do provimento n.18/2012- CGJ. Por fim, nos termos da Lei 

10.741/2003 e art.1.048, I, do Código de Processo Civil, defere-se a 

prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista se tratar de pessoa 

idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Primavera do leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000792-13.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Visto, Trata-se de Ação de arbitramento de 

honorários advocatícios. Assim, analisando a petição inicial observa-se 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, com isso, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Cite-se a parte requerida, para, caso queira, apresente contestação 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação. Considerando que o magistrado pode a qualquer tempo, 

promover a autocomposição entre as partes (art.139, V, do CPC), 

designa-se o dia 19/04/2018 às 14h30min, para realização de audiência de 

conciliação, que será realizada pelo conciliador na sala de conciliação, 

deste juízo. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será 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 (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Autoriza-se o 

recolhimento das taxas e custas processuais ao final do processo, nos 

termos do provimento n.18/2012- CGJ. Por fim, nos termos da Lei 

10.741/2003 e art.1.048, I, do Código de Processo Civil, defere-se a 

prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista se tratar de pessoa 

idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Primavera do leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO VILANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO)

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL HASSE (RÉU)

JULIANO HASSE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000798-20.2018.8.11.0037 AUTOR: CELIO VILANI RÉU: JULIANO HASSE, 

LUCAS DANIEL HASSE Visto, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

CÉLIO VILANI contra JULIANO HASSE e LUCAS HASSE, todos 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700 CPC). Defere-se, pois, de plano, a expedição do 

mandado de pagamento, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

que, caso o requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários 

advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, 

no valor de 5% do valor atribuído à causa. Conste do mandado, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, o título executivo 

será constituído. Cite-se. Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do 

CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo 

ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na audiência 

inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 19/04/2018, às 15h00min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede deste juízo. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005232-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora que a audiência 

designada para o dia 01/03/2018, às 13h30min, será realizada pelo 

conciliador, na sede deste Juízo e não no CEJUSC, conforme constou na 

decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

IRIETE CARDOSO CECATTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000528-93.2018.8.11.0037 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO Visto, 

Trata-se de Ação de cobrança. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 12/04/2018, às 17h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as partes não 

tenham interesse na composição consensual, deverão manifestar-se 

expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse 

por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Conste que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu será 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. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo 

alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 19 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

IRIETE CARDOSO CECATTO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 
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o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005215-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora que a audiência 

designada para o dia 01/03/2018, às 13h, será realizada pelo conciliador, 

na sede deste Juízo e não no CEJUSC, conforme constou na decisão.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000613-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000613-79.2018.8.11.0037 AUTOR: BREMENIO CONCRETOS E 

ARGAMASSAS LTDA - ME RÉU: ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - 

ME Visto, Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BREMENIO 

CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA contra CONCRETIZA 

CONSTRUTORA EIRELI – EPP, ambos qualificados nos autos. A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título 

executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700 CPC). Defere-se, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com o prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que, caso o requerido o cumpra, ficará isento 

de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o 

caso de não cumprimento, no valor de 5% do valor atribuído à causa. 

Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, o título executivo será constituído. Cite-se. Ressalte-se que de 

acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

19/04/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado const i tu ído,  in t ime-se pessoalmente . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 

20 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA DA SILVA BOAVENTURA (EXECUTADO)

N B COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

MILTON DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000266-80.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: N B COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP, MILTON DO 

NASCIMENTO, VERA DA SILVA BOAVENTURA Visto, Trata-se de 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE 

proposta por BANCO BRADESCO S/A contra N B COMBUSTIVEIS PARA 

AVIACAO LTDA EPP, MILTON DO NASCIMENTO e VERA DA SILVA 

BOAVENTURA, todos qualificados nos autos. Recebida a inicial, 

determinou-se a citação dos executados para pagarem a dívida (ID 

4849109). Citados, os executados não pagaram a dívida e não 

apresentaram embargos, conforme certidão (ID 8138598). Intimado para 

dar andamento ao feito, o exequente requereu penhora online via 

Bacenjud e busca de veículos em nome dos executados via Renajud (ID 

8347506), restando ambas frutíferas, conforme documentos anexos. O 

autor junta petição pugnando pela extinção da ação sem resolução do 

mérito e requer a baixa de eventuais restrições inseridas nos veículos dos 

executados (ID 10358860). Decide-se. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE 

por sentença o pedido de desistência da ação (ID 10358860), para os fins 

do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Defere-se o 

pedido de baixa das restrições inseridas, a qual foi realizada neste ato, 

conforme documento anexo. Em relação aos valores bloqueados, 

intimem-se os executados para informarem os dados bancários para 

expedição de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, expeça-se 

alvará para liberação dos valores bloqueados em favor dos executados. 

Publicada e registrada a presente sentença, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 06 de dezembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI GILBERTO HOFFMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000680-44.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA 

LTDA EXECUTADO: SIDNEI GILBERTO HOFFMANN Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por TEIXEIRA DE 

ARAUJO E CIA LTDA contra SIDNEI GILBERTO HOFFMAN, ambos 

qualificados. Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida no valor de 

R$ 151.098,05 (cento e cinquenta e um mil noventa e oito reais e cinco 

centavos) acrescida, devendo pagar as 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. Do mandado ou carta de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrado(s) o(s) executado(s), 

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

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

processo na forma do art.830, do Código de Processo Civil. Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado. A intimação da penhora será feita ao advogado do executado 

ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 

774 do CPC). O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos 

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

pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 

poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos 
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autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante 

distribuição por dependência (CPC, art. 915). O reconhecimento do crédito 

do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo 

custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, 

permitirão que o executado requeira o pagamento do saldo remanescente 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no 

art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. Nos termos do artigo 782, §3º, do 

CPC, não havendo pagamento, defere-se o pedido e determina-se que 

seja oficiado ao SERASA, para que providencie a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, no valor indicado no calculo. 

Conste que a negativação somente ocorre em nome do executado, por 

pedido expresso do exequente, visto que compete a ele a 

responsabilidade por eventuais danos sofridos pelo executado, conforme 

disposto no artigo 776 do CPC. Salienta-se ainda que, em caso de 

pagamento, ou se a execução for garantida ou extinta por qualquer outro 

motivo, o exequente deverá imediatamente comunicar este juízo, para 

providenciar a baixa, sob as penas da lei (artigo 782, §4º do CPC). Nesse 

sentido, cita-se o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE 

DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO 

E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000). A cópia desta decisão vale como certidão 

para fins do artigo 828, do Código de Processo Civil, desde que com selo 

de autenticidade. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI GILBERTO HOFFMANN (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004107-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004107-83.2017.8.11.0037 AUTOR: CORBINIANO VALERIO DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, 

então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à complexidade do 

exame e ao próprio tramite necessário para pagamento do valor. Intime-se 

a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já disponibilizado 

na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão realizadas no 

dia 23 de março de 2018, a partir das 08h00 no edifício do fórum desta 

comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do autor informá-lo 

acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor caso entenda 

pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da pericia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para liberação dos 

honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às 

partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, iniciando-se pelo 

autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003447-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELIA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003447-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: JUSCELIA MARIA DE SOUZA Visto, Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído a causa encontra-se divergente do valor 

para purgação da mora. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Assim, para análise do pedido, intime-se o autor para no prazo de 

15(quinze) dias, comprovar o pagamento das diferenças de custas e 

taxas processuais. Certifique se houve a citação do requerido. Após, 

concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000758-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SANTOS MENDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000758-38.2018.8.11.0037 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT RÉU: JOSE CARLOS SANTOS MENDES Visto, Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT contra 

JOSE CARLOS SANTOS MENDES, ambos qualificados nos autos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 
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título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 700 CPC). 

Defere-se, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que, caso o requerido o cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios, fixados, entretanto, 

estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% do valor atribuído 

à causa. Conste do mandado, ainda que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, o título executivo será constituído. Cite-se. 

Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 26/04/2018, às 13h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004110-38.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSE ANTONIO FERREIRA DE 

SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, 

então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à complexidade do 

exame e ao próprio tramite necessário para pagamento do valor. Intime-se 

a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já disponibilizado 

na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão realizadas no 

dia 23 de março de 2018, a partir das 08h00 no edifício do fórum desta 

comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do autor informá-lo 

acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor caso entenda 

pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da pericia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para liberação dos 

honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às 

partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, iniciando-se pelo 

autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000775-74.2018.8.11.0037 AUTOR: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS FUNCEF RÉU: NARDELIO DE SOUZA E SILVA Visto, O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT,20 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000624-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000624-11.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA Visto, O não recolhimento 

das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

20 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000745-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY DIAS DANTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000745-39.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: GREICY KELLY DIAS DANTAS Visto, O valor atribuído a 

causa diverge do valor para purgação da mora, sendo que nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 
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prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste 

caso é de R$ 10.302,18, conforme informado na inicial (id. 11742731). 

Outrossim, o não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. Assim, 

determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

retificar os termos da inicial corrigindo o valor da causa, efetuar o 

pagamento das custas e taxas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos 

do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000734-10.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK REQUERIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES Visto, Intime-se a 

requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), sob 

pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 

2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004151-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004151-05.2017.8.11.0037 AUTOR: VALDISON PEREIRA DE SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Considerando 

que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, então para 

apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo. Os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Arbitram-se 

honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), cujo valor atende ao 

grau de especialidade do perito, à complexidade do exame e ao próprio 

tramite necessário para pagamento do valor. Intime-se a seguradora 

requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

20 (vinte) dias. Assim, conforme já disponibilizado na agenda do perito, as 

pericias do Seguro DPVAT, serão realizadas no dia 23 de março de 2018, 

a partir das 08h00 no edifício do fórum desta comarca, por ordem de 

chegada, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data. 

Verifica-se que o requerido apresentou seus quesitos juntamente com a 

contestação. Assim, faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá 

apresentar seus quesitos até a data da pericia. Com a apresentação do 

laudo pericial, expeça-se alvará para liberação dos honorários periciais 

em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo 

legal, apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, concluso 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FONTES AMANCIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000512-42.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: MARIA APARECIDA FONTES AMANCIO Visto, Trata-se 

de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Cite(m)

-se o(s) executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 141.031,50 

(cento e quarenta e um mil e trinta e um reais e cinquenta centavos), 

acrescida, devendo pagar as 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. Decorrido o prazo, caso não seja 

pago o débito, concluso para análise dos demais pedidos. O(s) 

executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, 

do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. 

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o 

pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, art. 916). Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do Código de 

Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FONTES AMANCIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004139-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004139-88.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA IZABEL DE ARAUJO 

OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa 

comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, 

nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para 

atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos 

reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 23 de março de 2018, a partir das 08h00 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000738-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIANE ZAGUI 02378543174 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000738-47.2018.8.11.0037 AUTOR: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PECAS LTDA RÉU: GESSIANE ZAGUI 02378543174 Visto, Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por M2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PEÇAS LTDA contra GESSIANE ZAGUI, ambos qualificados. Preenchidos 

os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designa-se o dia 26/04/2018, às 14h30horas, para sessão 

de conciliação (art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada 

por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se 

o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da 

audiência. Caso as partes não tenham interesse na composição 

consensual, deverão manifestar-se expressamente, cabendo à parte 

requerida manifestar seu desinteresse por meio de petição apresentada 

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

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

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. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a sessão designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004557-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004557-26.2017.8.11.0037 AUTOR: SILVANIA REGINA DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, 

então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à complexidade do 

exame e ao próprio tramite necessário para pagamento do valor. Intime-se 

a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já disponibilizado 

na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão realizadas no 

dia 23 de março de 2018, a partir das 08h00 no edifício do fórum desta 

comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do autor informá-lo 

acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou seus quesitos 

juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor caso entenda 

pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da pericia. Com a 

apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para liberação dos 

honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às 

partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, iniciando-se pelo 

autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA ROSSET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDETREL - REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000340-03.2018.8.11.0037 AUTOR: SAMARA ROSSET RÉU: REDETREL - 

REDE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA Visto, Trata-se de Ação de 

Nulidade de Ato Jurídico e Indenizatória c/c Tutela de Urgência proposta 

por Samara Rosset em face de Redetrel – Rede Transações Eletrônicas 

Ltda, ambos qualificados. Aduz que para melhoria de sua residência 

deslocou-se até a empresa Império Móveis Planejados no dia 10 de 

novembro de 2017, ocasião que não pode realizar a compra de forma 

parcelada, pois seu nome foi inserido nos órgão de proteção ao crédito 

pelo débito de R$ 490,92 (quatrocentos e noventa reais e noventa e dois 

centavos) referente do contrato n° 5514285 da empresa requerida na 

cidade de Campinas/SP. Alega que nunca esteve na referida cidade ou 

mesmo em qualquer cidade do Estado de São Paulo, bem como nunca 

efetuou qualquer compra na empresa requerida. Informa que sempre teve 

prestigio no comercio local e no meio social. Requer a concessão de tutela 

de urgência para que a requerida proceda à baixa da restrição nos órgãos 

de proteção ao crédito SPC/SERASA. No mérito pugna pela procedência 

da ação e a condenação da requerida em dano moral. É o relatório. 

Decide-se. De acordo com art. 294 do CPC, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, 
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cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Em relação à medida liminar, para o deferimento de tutela é 

indispensável ao menos à existência de dois requisitos exigidos pelo art. 

300, do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido dispõe do art. 300, do 

CPC: “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.” No presente caso estão 

preenchidos os requisitos acima mencionados, a probabilidade do direito 

alegado está demonstrada nas alegações iniciais, e na consulta aos 

serviços de proteção de crédito que comprova a inclusão do nome da 

autora nos apontamentos do SERASA/SPC, sem haver outras restrições. 

De outro giro, constata-se a existência do perigo de dano, pois a autora 

esta impossibilitada de realizar qualquer compra junto ao comercio. A 

medida pretendida não é irreversível, pois caso seja aferido 

posteriormente à improcedência da pretensão poderá ser restabelecido a 

inserção do nome nos órgão de proteção ao credito. Forte nesses 

fundamentos, o Estado-juiz defere a tutela de urgência pleiteada, nos 

termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, para determinar a 

retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao credito, devendo a 

mesma consignar em juízo os valores que aduz serem indevidos. Com o 

depósito, expeça-se oficio aos órgãos de proteção ao credito (SPC e 

SERASA) para que procedam a retirada do nome da autora, a fim de que 

se abstenha de prestar informações negativas a respeito da autora, 

devendo ser consignado no ofício que a exclusão se refere unicamente 

ao débito arrolado na presente inicial, não abrangendo outros registros 

eventualmente feitos por credores. Outrossim, sem prejuízo ao acima 

exposto e de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação 

e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à 

primazia da autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 26/04/2018, às 15h00min, a ser realizada pelo conciliador, na “sala de 

conciliação” na sede do Fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, 

independente de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005136-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005136-71.2017.8.11.0037 AUTOR: MARILENE COSMO DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Considerando 

que haverá mutirão de pericias do DPVAT nessa comarca, então para 

apurar o grau da lesão sofrida pela parte autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste processo. Os 

dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo. Arbitram-se 

honorários periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), cujo valor atende ao 

grau de especialidade do perito, à complexidade do exame e ao próprio 

tramite necessário para pagamento do valor. Intime-se a seguradora 

requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 

20 (vinte) dias. Assim, conforme já disponibilizado na agenda do perito, as 

pericias do Seguro DPVAT, serão realizadas no dia 23 de março de 2018, 

a partir das 08h00 no edifício do fórum desta comarca, por ordem de 

chegada, devendo o advogado do autor informá-lo acerca da data. 

Verifica-se que o requerido apresentou seus quesitos juntamente com a 

contestação. Assim, faculta-se ao autor caso entenda pertinente, poderá 

apresentar seus quesitos até a data da pericia. Com a apresentação do 

laudo pericial, expeça-se alvará para liberação dos honorários periciais 

em favor do perito. Em seguida, abra-se vistas às partes para, no prazo 

legal, apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Após, concluso 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000370-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000370-38.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO 

REQUERIDO: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Visto, 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO com 

pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais e 

repetição do indébito proposta por MARIA DO ROSARIO contra 

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, ambos qualificados. 

Aduz que fez cadastro para compra a prazo junto a um estabelecimento 

comercial, mas que não sabia que era uma proposta para cartão de 

credito e que passado um período recebeu a fatura e o cartão. Diz que 

voltou ao local e solicitou o cancelamento do cartão, mas o atendente em 

contato com a operadora não conseguiu uma resposta satisfativa e a 

orientou para que não efetuasse o desbloqueio do cartão, tendo a autora 

seguido as orientações. Alega que passado algum tempo foi em outro 

estabelecimento para efetuar uma compra, mas foi surpreendida por seu 

nome estar inserido nos órgão de proteção ao credito. Fala que em 

seguida procurou a CDL para descobrir a origem da restrição, e soube 

que foi realizada pela operadora do cartão. Sustenta que entrou em 

contato com a operadora do cartão e esta não soube informar a origem do 

debito, não lhe facultando o pagamento. Requer liminar para retirada do 

seu nome dos órgãos de proteção ao credito, e no mérito, requer a 

inversão do ônus da prova, que seja aplicado o CDC e declarada a 

inexistência do debito, bem assim que seja o requerido condenado ao 

pagamento em dobro da cobrança indevida e em danos morais. Junta 

documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos, recebe-se a exordial 

nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). De acordo com art. 294 

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

tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Em relação à medida 

liminar, para o deferimento de tutela é indispensável ao menos à existência 

de dois requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, 

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

processo. Nesse sentido dispõe do art. 300, do CPC: “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.” Com 
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efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo Humberto 

Theodoro Júnior, o seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do 

direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um 

imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, 

alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). 

As medidas de urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não 

como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, 

quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de 

direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos 

rigorosos da lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., 

Forense: Rio de Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da 

verossimilhança das alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A 

verossimilhança, pois, e a prova inequívoca, são conceitos que se 

completam exatamente para informar que a antecipação da tutela só pode 

ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, ainda que 

provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão 

apenas motivos positivos de crença”. (Manual de Direito Processual Civil, 

v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de 

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que 

justifica a antecipação da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) 

grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. 

Enfim, o deferimento da tutela antecipada somente se justifica se a demora 

do processo puder causar à parte um dano irreversível ou de difícil 

reversibilidade. Isto é, quando não for possível aguardar pelo término do 

processo para entregar a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual 

Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 632/633). Dessa forma, a evidência da 

probabilidade do direito alegado está demonstrada nas alegações iniciais, 

e na consulta aos serviços de proteção de crédito que comprova a 

inclusão do nome da autora nos apontamentos do SERASA/SPC, sem 

haver outras restrições. De outro giro, constata-se a existência do perigo 

de dano, pois a autora está impossibilitada de realizar qualquer compra 

junto ao comercio. A medida pretendida não é irreversível, pois caso seja 

aferida posteriormente à improcedência da pretensão poderá ser 

restabelecida a inserção do nome nos órgão de proteção ao credito. Forte 

nesses fundamentos, o Estado-juiz defere a tutela de urgência pleiteada, 

nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, para 

determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

credito, devendo a mesma consignar em juízo os valores que aduz serem 

indevidos. Com o depósito, expeça-se oficio aos órgãos de proteção ao 

credito (SPC e SERASA) para que procedam a retirada do nome da autora, 

a fim de que se abstenha de prestar informações negativas a respeito da 

autora, devendo ser consignado no ofício que a exclusão se refere 

unicamente ao débito arrolado na presente inicial, não abrangendo outros 

registros eventualmente feitos por credores. Para seguimento do feito, em 

consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o 

dia 26/04/2018, às 14h00min, para sessão de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Cite-se e intime-se o requerido para 

comparecer a audiência. Conste que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu será 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. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer 

na sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Deferem-se os benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor da autora. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000668-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA MENEZES GALVAO (REQUERIDO)

FRANCISCO SALLES DALCIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000755-83.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Visto, Trata-se de Ação de arbitramento de 

honorários advocatícios. Assim, analisando a petição inicial observa-se 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, com isso, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Cite-se a parte requerida, para, caso queira, apresente contestação 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação. Considerando que o magistrado pode a qualquer tempo, 

promover a autocomposição entre as partes (art.139, V, do CPC), 

designa-se o dia 12/04/2018 às 16h30min, para realização de audiência de 

conciliação, que será realizada pelo conciliador na sala de conciliação, 

deste juízo. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será 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 (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Autoriza-se o 

recolhimento das taxas e custas processuais ao final do processo, nos 

termos do provimento n.18/2012- CGJ. Por fim, nos termos da Lei 

10.741/2003 e art.1.048, I, do Código de Processo Civil, defere-se a 

prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista se tratar de pessoa 

idosa. Proceda-se com as identificações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Primavera do leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004932-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEODINA GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004932-27.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA LEODINA GOMES DA SILVA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se 

de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em 

que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de 

tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse realizada 

pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar 

do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao 

juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações 
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médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa 

de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000183-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO)

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000183-64.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: KIRST & KIRST LTDA - ME, JOAO PAULO DE TARSO KIRST 

Visto, Em análise ao documento colacionado aos autos pelo executado (id. 

10538221), verifica-se que foi proferida decisão no processo de código 

1005511-17.2016.8.11.0002, em tramite na 4ª Vara Cível de Várzea 

Grande/MT, deferindo a prorrogação do prazo de blindagem, nos 

seguintes termos: “Assim, em atendimento ao princípio da preservação da 

empresa, ACOLHO o pedido de prorrogação do prazo de suspensão 

previsto no artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/05, até deliberação final dos 

credores sobre o Plano de Recuperação e decisão judicial a respeito.” 

Diante do exposto, e considerando que o título foi constituído antes do 

processamento da recuperação judicial, então, defere-se o pedido do 

executado e determina-se a suspensão da presente execução, durante o 

prazo de blindagem, devendo a secretaria deste juízo proceder com as 

devidas anotações. Ultrapassado o prazo de blindagem, certifique-se e 

intime-se a parte exequente, para no prazo de 05(cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito. Ressalta-se ainda que, o prazo de suspensão 

inicia-se da data em que foi publicada a decisão que deferiu a prorrogação 

do prazo de blindagem. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 20 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005144-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005144-48.2017.8.11.0037 AUTOR: JHONATAN APARECIDO ALVES DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em 

audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse 

realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, 

realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o 

representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que 

a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é 

oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se 

de marcar a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte 

requerida para apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

19 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004650-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILTHON MAIA (EXEQUENTE)

CARMEM JORDAO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

os depósitos das diligências para expedição de mandado de citação por 

Hora Certa, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001208-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES GIACON EIRELI - ME (EXECUTADO)

IDOIR GIACON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001208-15.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: IDOIR GIACON, TRANSPORTES GIACON 

EIRELI - ME Visto, Aguarde-se o decurso de prazo da suspensão, 

devendo os autos permanecerem no arquivo provisório. Cumpra-se. 

Glenda Moreira Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005075-16.2017.8.11.0037

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:

MAURO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002727-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002727-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP Visto, Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco S/A contra 

Transportadora Norte Mil Ltda - EPP, ambos qualificados nos autos. 

Deferiu-se a liminar (id. 8754346). Expediu-se mandado de busca e 

apreensão e citação (id.8812297), restando negativo, conforme certidão 

de id. 9362401. Na sequência, o autor pugna pela desistência da ação 

sem resolução do mérito (id 10453827). Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id. 10654133), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Não há restrições a serem baixadas por este juízo. Custas e 

Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002431-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ANTONIO PEGORARO (EXECUTADO)

ROSA M S PEGORARO - ME (EXECUTADO)

FABIOLA PEGORARO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002431-03.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ROSA M S PEGORARO - ME, MARLOS ANTONIO 

PEGORARO, FABIOLA PEGORARO Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DO BRASIL 

S/A contra ROSA M S PEGORARO ME, MARLOS ANTONIO PEGORARO e 

FABIOLA PEGORARO, ambos qualificados. As partes entabularam acordo 

extrajudicial e requerem a homologação e extinção do processo (id. 

9623681). É o relatório. Fundamenta e decide-se. Pelo exposto, o 

Estado-juiz HOMOLOGA o acordo firmado para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, e julga-se extinto o processo, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Cível. Custas e taxas 

pagas. Honorários como convencionado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se o 

presente feito. Publique-se e registre-se a presente sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003118-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI VITORIO MARCHETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REQUERIDO)

VERONICA MIEZERSKI (REQUERIDO)

VILSON MIEZERSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para impugnar 

a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005014-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA PERUI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000381-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GARCIA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000381-38.2016.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SAMUEL GARCIA ALMEIDA Visto, Em 

análise ao pedido do requerente de id.10758452 e em consulta ao sistema 

Renajud, verificou-se que o veiculo indicado na inicial encontra-se em 

nome de terceiro, não pertencendo ao requerido, razão pela qual, 

indefere-se por ora o pedido de restrição. Intime-se o requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. Glenda 

Moreira Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005199-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos a legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004920-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000354-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C ROLAMENTOS FILTROS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE CLEBER CELESTINO DE JESUS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

 

Certifico que as partes não informaram se possuem provas a produzir, 

deste modo, em cumprimento a decisão proferida em 12/06/17, intimo as 

partes para esclarecerem se entendem que o processo demanda alguma 

das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigo 354, 

355 ou 356 do CPC), no prazo legal.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67188 Nr: 6851-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I P R INDÚSTRIA DE AMORTECEDORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS FILIPAK LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CUSTÓDIO C. CASTRO DE 

ALMEIDA - OAB:RS 67646, JOÃO HENRIQUE E. DE O POLI - OAB:RS 

56.277, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Trans Filipak Ltda-me, CNPJ: 

07035056000120, brasileiro(a), Endereço: Rua José Donin, Nº 10, Sala 04, 

Bairro: Parque Castelandia, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:I.P.R. INDUSTRIA DE AMORTECEDORES LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 93.385.532/0001-75, 

estabelecida na Rua Hélio Rizzon, n° 11 – Bairro Industrial, na cidade de 

São Marcos / RS – CEP 95.190-000, visando receber de TRANS FILIPAK 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

07.035.056/0001-20, estabelecida na Rua José Donin, n° 10 – sala 04 – 

Bairro Parque Castelândia, na cidade de Primavera Do Leste / MT – CEP 

78850-000, propôs ação de execução, de nº 6851-49.2009.811.0037, 

afirmando que em 21 de maio de 2009 a empresa Autora foi contatada 

pela Ré, com a intenção de adquirir produtos para caminhões. Com isso, a 

Ré enviou por fax o seu cadastro para análise de credito, conforme pode 

ser visto nos documentos anexos. Em 22/05/2009 a ré por fax mesmo, fez 

o pedido de 40 Kits de Bolsas/Balões pneumáticos.

Que no dia 26 de maio de 2009 a empresa Autora efetuou a venda a 

empresa Ré dos 40 Kits de Balões/Bolsas pneumáticas para caminhões, 

sendo 20 apara a cabine do caminhão de marca IVECO EURO TECH e 20 

para cabine do Caminhão IVECO ATRALLIS, pelo valor de R$10.540,00 

(dez mil, quinhentos e quarenta reais). Transcorrido 02 dias da venda, em 

28/05/2009 as mercadorias foram entregues na sede da Autora em São 

Marcos/RS a Transportadora Transpaulo LTDA. (canhoto anexo) para 

encaminhar a empresa Ré em Primavera Do Leste/MT. Consequentemente, 

em 05/06/2009 (sexta-feira) a Ré recebeu o produto comprado (vide 

canhoto em anexo, inclusive com o carimbo de recebimento da Trans 

Filipak LTDA.). A forma estabelecida de pagamento foi através de 

duplicata mercantil, com vencimento para o dia 23/06/2009.

Que chegada a data do vencimento da duplicata, a Autora estranhou o 

não pagamento, e efetuou inúmeros contatos com a Ré a fim de verificar o 

que havia acontecido. Assim, sem obter resposta, só restou uma 

alternativa, o de levar a protesto a duplicata de n° 251. O protesto foi 

lavrado sobre o instrumento de n° 61559, livro 262, folha 151 do 2° Oficio 

Notarial e Registral de Primavera Do Leste/MT, conforme atesta o 

Instrumento de Protesto em anexo.

Que com isso, a Autora, então, restou prejudicada, pois entregou a 

mercadoria encomendada, no entanto, não receberá o valor acordado e 

ainda teve outras despesas, com a transportadora, protesto e com 

advogados, vide comprovantes em anexo. Para melhor visualização, a 

Autora apresenta relatório de despesas que pretende ser ressarcida.

2000 Bolsas Pneumáticas R$ 10.540,00

Frete da Transportadora R$ 169,58

Custos do Protesto R$ 212,80

Honorários Advocatícios R$ 1.100,00

Total R$ 12.022,38

 Que se tornando impossível o pagamento espontâneo da dívida, apesar 

de reiteradas cobranças verbais e protesto, não resta a demandante outra 

alternativa que não a presente ação, conforme dispõe os preceitos legais 

no art. 397 e 398 do CC.

Que estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 

supramencionados para, citação da parte executada para que pague o 

débito, já devidamente atualizado, no valor de R$ 19.349,83, no prazo de 

três dias.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155770 Nr: 7104-27.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Hilda Aparecida Artmann Zdybicki 

Eirele - Me, CNPJ: 20321673000150, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua Curitiba, 737, Bairro: Centro, Cidade: 

Cascavel-PR

Resumo da Inicial:COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA, pessoa jurídica, cooperativa 

de crédito de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.241.619/0001-01 e NIRE nº 5140000605-9, localizado na Rua 

Piracicaba, nº 763, Centro, Primavera do Leste – MT, neste ato 

devidamente representada pelo Diretor Presidente Sr. Dirceu Aurélio 

Milanesi, brasileiro, casado, produtor rural, inscrito no CPF/MF sob o nº 

286.745.530-87, residente e domiciliado na Rua Curitiba, nº 160, Centro, 

Primavera do Leste/MT, por seus procuradores que a esta subscrevem, 

com escritório profissional na Av. David Riva, 895, Jardim Riva, em 

Primavera do Leste/MT, local onde recebem as comunicações de estilo, 

vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos 

artigos 566 inciso I, 580, 585 inciso I e 646 e seguintes do Código de 

Processo Civil e artigo 28 e seguintes da Lei 10931/2004, propor a 

presente: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA: Em desfavor de 

HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI – EIRELE - ME, pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

20.321.673/0001-50, estabelecida na Rua São Bernardo do Campo, 630, 

Centro, cidade de Primavera do Leste/MT, através de sua representante 

legal HILDA APARECIDA ARTTMANN ZDYBICKI, brasileira, solteira, 

comerciante, inscrita no CPF/MF sob o nº 488.523.179-53, em vista das 

seguintes razões de fato e de direito: DOS FATOS: A Exequente é credora 

da Executada pela obrigação liquida certa e exigível de R$ 5.147,06 (Cinco 

mil cento e quarenta e sete reais e seis centavos), representada pelas 

Cédulas de Crédito Bancário e Nota Promissória. Necessário consignar 

que os valores exequendos foram disponibilizados à Executada, através 

de crédito em conta corrente, sendo que a Executada se utilizou da 

totalidade dos créditos, mas adimpliu apenas com parte da dívida, restando 

ainda um saldo remanescente. A dívida exequenda atualizada até a data 

de 13/10/2015 perfaz o montante de R$ 5.147,06 (Cinco mil cento e 

quarenta e sete reais e seis centavos), conforme atualizações, já incluída 

multa de 2% prevista nas referidas CCBs. A dívida encontra-se vencida 

diante do descumprimento da obrigação de pagamento assumida nos 

títulos exequendos, tudo em razão da inadimplência verificada no atraso 
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do pagamento das parcelas. Por diversas vezes a Requerente procurou 

solucionar amigavelmente o inadimplemento do débito, contudo, todas as 

suas tentativas restaram inexitosas, não restando alternativa senão 

recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer o seu direito.

 DO DIREITO: Importa constar que, atualmente, a Cédula de Crédito 

Bancário é regida pela Lei n° 10.931/2004, que dispõe no Art. 48. Assim, 

nota-se que a liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de 

pagamento nela constante. Todavia, restam evidente que as Cédulas de 

Crédito Bancário ora discutidas são títulos de crédito com força executiva, 

assim consideradas pela lei que a instituiu e, portanto, hábil a aparelhar 

uma ação executiva.

 DOS PEDIDOS: ISTO POSTO, PEDE-SE E REQUER-SE A VOSSA 

EXCELÊNCIA:

a) O recebimento e processamento da presente ação executiva; b) Que 

seja expedido mandado de citação, no endereço descrito nesta exordial, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça, para que a Executada efetue o 

pagamento em 03 (três) dias (artigo 652, Código de Processo Civil), do 

valor de R$ 5.147,06 (Cinco mil cento e quarenta e sete reais e seis 

centavos), posição em 13/10/2015, a ser acrescido dos honorários 

sucumbenciais a ser fixado em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

nos termos dos artigos 652-A e 20, §3º, do Código de Processo Civil, 

honorários contratuais, custas e despesas processuais no valor de R$ 

618,22 (seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos); c) Em não 

sendo paga a dívida no prazo legal, seja imediatamente efetuada a 

penhora on line de valores nas contas da Executada, até o montante total 

do débito, uma vez que essa providência tem preferência, segundo o 

artigo 655, inciso I do Código de Processo Civil, sobre as demais formas 

de penhora, com a consequente intimação dos interessados para requerer 

o que entender de direito; d) Caso resta frutífera a penhora on line, ou não 

seja encontrada a Executada, ou a mesma tentar frustrar-se a execução, 

que lhe seja arrestados bens suficientes para garantir a execução (artigo 

653, Código de Processo Civil), independentemente de novo mandado, 

dando-se ciência a Exequente para as providências previstas no artigo 

654, do Código de Processo Civil; e) Seja concedido ao Sr. Oficial de 

Justiça as faculdades previstas no parágrafo 2º, do artigo 172 do Código 

de Processo Civil, caso se faça necessário, para a realização de qualquer 

diligência; f) Por fim, requer o processamento da presente ação, até a 

integral satisfação do crédito da Exequente, sendo a presente ação 

julgada integralmente procedente. g) Protesta provar o alegado por todos 

os meios de prova em direito admitidos, em especial as provas documental 

e testemunhal. Dá-se à presente causa o valor de R$ 5.147,06 (Cinco mil 

cento quarenta e sete reais e seis centavos).

Termos em que, pede deferimento.

Primavera do Leste - MT, 30 de Agosto de 2017

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63188 Nr: 2934-22.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE BROCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE FIGUEIREDO 

BUENO HERINGER - OAB:5428-A/MT

 Visto,

Em relação à petição de p. 88, realizou-se consulta no sistema de busca 

de endereço dos órgãos conveniados ao TJ/MT, localizaram-se novos 

endereços dos executados, conforme documentos anexos.

Proceda-se nova tentativa de citação.

Caso seja infrutífera, intime-se a advogada dos executados para indicar o 

atual endereço no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, concluso 

para análise dos demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142083 Nr: 732-62.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Odilon Candido da Silva, Cpf: 

05931789120, Rg: 172824-1 SSP MT Filiação: Jose Candido da Silva e 

Lazara Bonifacio da Silva (Documento), data de nascimento: 14/07/1949, 

brasileiro(a), natural de Nova veneza-GO, separado(a) judicialmente, 

comerciante, Endereço: Rua São Tomé, 144, Bairro: São Cristóvão iii, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na 

qual a Exequente é credora do Executado, nos termos da Cédula de 

Crédito Bancário n° 6196-6, no valor de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos 

e quarenta reais), emitida em 25 de maio de 2012, com vencimento em 25 

de junho de 2012. Requer a citação do executado para pagar o débito 

atualizado no prazo de três dias sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para garantir a execução, acrescido de custas e 

honorários advocatícios.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117846 Nr: 202-29.2013.811.0037

 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: NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SALETE LTDA, JOSINALDO 

TAVARES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual proposta por Nutrifrigo 

Alimentos Ltda em face de Supermercado Salete Ltda e Josinaldo Tavares 

Alves, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo (p.93/94).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes, bem como a desistência do prazo recursal para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos e julga extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, em consonância com o artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

Custas e taxas pagas (p.32/34).

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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31035 Nr: 3258-85.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN, SANDRA MARA 

FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço atualizados dos veículos , no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 177307 Nr: 9217-17.2016.811.0037

 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: SOUZA NETO E SOUZA LTDA - LABORATÓRIOS 

AGROANÁLISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANTONIO ALLAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DIOCLES R. BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:MT/ 14229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:78.193,11

Resumo das alegações da parte autora:. Souza Neto e Souza Ltda – 

Laboratórios Agroanálise, devidamente qualificada nos autos, propôs 

AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de Álvaro Antônio Allage Brasileiro, CPF 

382.300.469-72, atualmente em lugar incerto e não sabido.

 A autora visa receber os valores pelo serviço foi acordado entre ambos, 

mas o Requerido até a presente data não honrou a dívida, que hoje perfaz 

o valor montante de R$ 78.193,11 (setenta e oito mil, cento e noventa e 

três reais e onze centavos).

Diante disso pugna, seja Deferida, de plano, em todos seus termos da 

Ação, e de imediato, seja, expedido mandado de pagamento, na 

importância de R$ 78.193,11 (setenta e oito mil, cento e noventa e três 

reais e onze centavos); e caso interposição de embargos, sejam estes 

julgados improcedentes, condenando o réu ao pagamento de multa de 

10% sobre o valor da causa em favor do autor; e Em não sendo efetuado 

o pagamento, converta-se o mandado inicial em título executivo, com, 

custas processuais e honorários advocatícios atualizados, e multa de 

10%; Condenar o Réu a verba honorária fixada em 20% do valor da 

execução, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC; Protesta e requer 

provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, da-se 

a causa valor de R$ 78.193,11 (setenta e oito mil, cento e noventa e três 

reais e onze centavos)

Despacho/Decisão:Vistos,Defere-se o pedido de p.217 e determina-se a 

citação com hora certa, em consonância com o disposto no art.252 e 

seguintes do C.P.C.Após, decorrido o prazo sem manifestação, nomeia-se 

como curador especial a Defensoria Pública para apresentar defesa, no 

prazo legal, nos termos do artigo 72, II, do mesmo Códex.Em seguida, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124962 Nr: 7528-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYMUNDO DE SOUZA TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE o 

pedido e, em consequência, mantém a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita ao impugnado, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem 

custas.Quanto aos honorários advocatícios deixa-se de arbitrar, pois 

incabíveis neste tipo de incidente processual.Determina-se o 

desapensamento destes autos do processo principal n° 

3499-44.2013.811.0037.Após o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se, com baixa na distribuição. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144142 Nr: 1680-04.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. COSTA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1680-04.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

PARTE RÉ: F. A. COSTA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME

CITANDO(A, S): Requerido(a): F. A. Costa Comércio de Roupas Ltda - Me, 

CNPJ: 13416126000193, brasileiro(a), Endereço: Rua 44, Nº 194, Sala 07, 

Qd 141-A, Lote 63/61, Bairro: Setor Norte Ferroviário, Cidade: Goiania-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 600,00

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: Os requerentes abriram uma sociedade empresarial 

limitada, na data de 05/1/2010, ocorre que por motivos financeiros os 

requerentes não tiveram condições de efetuar o pagamento do alvará, 

motivo este em que na data de 13/12/2010, o cadastro da empresa foi 

suspenso por não cumprimento de prazo de apresentação do alvará a 

prefeitura. Em meados do mês de fevereiro do ano de 2015, os 

requerentes procuraram a contadora Dominio Contábil, com o intuito 

regularizar o cadastro da empresa, que para surpresa dos requerentes 

foram informados pela contadora que havia vários protestos em nome da 

empresa. Outrossim, como as notas fiscais se encontram em poder do 

requerido e que o mesmo se nega em encaminhar as referidas notas aos 

requerentes , os mesmo recorrem ao poder judiciário a fim de que seja 

exibido pelo requerido às notas fiscais, com o intuito de verificar quem 

assinou as referidas compras

DESPACHO: Visto,Defere-se o pedido de (p. 43/44), determina-se a 

citação por edital, devendo a autora providenciar o necessário. Nessa 

hipótese, dispensa-se a realização da audiência conciliação/mediação, 

tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da citação ficta, sendo 

que o prazo de contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos 

termos do art. 231, IV, do CPC. Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do NCPC, 

autoriza-se a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal.Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para 

apresentar defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 

72, II, do mesmo Códex.Após, concluso para análise.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Primavera do Leste - MT, 1 de junho de 2017.

Célia Regina Pereira Xavier de Carvalho

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110654 Nr: 979-48.2012.811.0037

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Sebastião Leandro da Silva, Cpf: 
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35218401153, Rg: 330.128 SSP MT Filiação: José Rodrgiues da Silva e 

Messias Leandro da Silva, data de nascimento: 06/06/1962, brasileiro(a), 

natural de General carneiro-MT, solteiro(a), administrdor, Endereço: Rua 

Irmã Odilha, Nº 751, Bairro: Parque Eldorado, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Resumo da Incial:BANCO VOLKSWAGEN S/A, qualificado nos autos em 

epígrafe, ingressou com a presente ação, onde firmou com o requerido, 

uma Cédula de Crédito Bancário Nº 21807960, firmado em 13/09/2010, 

com obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 60 (sessenta) 

parcelas mensais, no valor nominal de R$ 741,72 (Setecentos e quarenta 

e um reais e setenta e dois centavos), ocorrendo o vencimento da primeira 

em 13/10/2010 e o da última em 13/09/2015, esse empréstimo ensejou ao 

requerido comprar o seguinte bem, UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO: GOL 1.0 8V TREND G.5 4P COMPLETO ANO: 2010/ MOD: 2011 

COR: PRATA, CHASSI: 9BWAA05U2BT098856, o Requerida deixou de 

pagar no vencimento as prestações vencidas no dia 13 de outubro de 

2011 (13/60) à 13 de janeiro de 2011 (16/60), a diferença das prestações 

nº 10/60 à 12/60 e as prestações vincendas de nº 17/60 à 60/60, 

totalizando a quantia de R$ 38.127,37 (Trinta e oito mil, cento e vinte e sete 

reais e trinta e sete centavos), já acrescidas de multa contratual e 

comissão de permanência, estando a mora devidamente comprovada nos 

termos do artigo 2º,§ 2º, do Dec. Lei 911/69.

Em face do exposto requer-se, liminarmente a APREENSÃO do bem supra, 

através de mandado citando-se em seguida o Requerido para, querendo, 

pague o valor integral da dívida ou conteste a lide, que ao final deverá ser 

julgada procedente, consolidando a propriedade e a posse daquela em 

mãos do Requerente, condenando o devedor em custas e Honorários 

Advocatícios. Atribui-se à presente ação o valor de R$ 38.127,37 (Trinta e 

oito mil, cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos).

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de (p. 109/110), determina-se 

a citação por edital, devendo a autora providenciar o necessário. Nessa 

hipótese, dispensa-se a realização da audiência conciliação/mediação, 

tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da citação ficta, sendo 

que o prazo de contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos 

termos do art. 231, IV, do CPC. Tendo em vista que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do NCPC, 

autoriza-se a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal.

Decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 5254-74.2011.811.0037

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 

153.447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Primabay Defensivos Agricolas Ltda, 

CNPJ: 08664789000197, brasileiro(a), Endereço: Avenida São Paulo, Nº 

770, Bairro: Distrito Industrial 1. -. Br 070-Prf, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Resumo da Incial:O requerente firmou com a parte requerida , um contrato 

de arrendamento mercantil, sob o nº 3694043230, s-10 Pick UP Colina D 

4x4 2.8, Ano de fabricação 2008, cor branca, placa nje6998, chassi nº 

9BG124JJ09C411349, RENAVAM 979223091 . Por outro lado a parte 

requerida se obrigou a pagar o indigitado arrendamento, mediante 60 

prestações acrescidas dos encargos contratuias, cada uma no valor de 

R$ 2.005,84.

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de (p. 93), determina-se a 

citação por edital, devendo a autora providenciar o necessário.

 Nessa hipótese, dispensa-se a realização da audiência 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155073 Nr: 6792-51.2015.811.0037

 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: JUNIO GOMES ROSALIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO MEIRA BALDOINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Marcos Rogério Meira Baldoino 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Avenida Benediito Jorge 

Coelho, Nº 4568, Com Área 4.743,5 M2, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: 

Pereira Barreto-SP

Resumo da Incial:JUNIO GOMES ROSALIS, já devidamente qualificado nos 

autos supra, por seu advogado vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, em conformidade com Ato Ordinatório de folha 44, 

apresentar resumo da inicial.DO RESUMO DA INICIALJUNIO GOMES 

ROSALIS locou, para fins comerciais, à MARCOS ROGÉRIO MEIRA 

BALDOINO, o imóvel localizado na Avenida Benedito Jorge Coelho, nº 

4.568, Distrito Industrial com área de 4.743,5 m², em Pereira Barreto/SP 

através de contrato celebrado em 03/10/2011 com término em 03/10/2013 

com valor mensal de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).

Apesar da inadimplência dos meses de fevereiro, abril, julho, outubro e 

dezembro de 2013 o contrato foi verbalmente renovado em outubro de 

2013 dando continuidade à inadimplência a partir de janeiro de 2014 até a 

presente data. Instado a respeito dos débitos o locatário se esquivou de 

realizar o pagamento. Razão pela qual se fez necessária a demanda 

judicial de despejo com pedido liminar de rescisão contratual, penhora legal 

e retomada por falta de pagamento de aluguel.

Diante das tentativas frustradas de citação do senhor MARCOS ROGÉRIO 

MEIRA BALDOINO, CPF 119.972.338-00, por se encontrar em lugar incerto 

e não sabido, foi requerido sua citação por edital.Nestes termos Pede e 

espera deferimento.Primavera do Leste/MT,24 de outubro de 2017.Rogério 

de Barros CuradoOAB/MT 10.944

Decisão/Despacho:Processo nº. 6792-512015.811.0037ID: 155073. Visto 

em correição,

 Considerando que não consta informação sobre a pessoa que 

supostamente recebeu o mandado de citação, pois no AR de p.22-vº, não 

há qualquer identificação do recebedor, então, por cautela, determina-se 

que seja expedida carta precatória no endereço descrito na inicial, para 

nova tentativa de citação.

 Caso o requerido não resida mais no endereço indicado na inicial, deverá 

o autor informar o novo endereço do requerido.

 Aguarde-se a publicação da presente decisão, para expedir a missiva.

 Com o cumprimento da precatória, faça-me concluso para analise.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120883 Nr: 3376-46.2013.811.0037
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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: MARIA ETERNA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLIN CATARINA ROGERIO 

SEIXAS - OAB:MT 15483-A

 .DISPOSITIVO:Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga 

improcedente a presente ação revisional, e em consequência, resolve o 

mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Sem custas e 

taxas judiciarias, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A 

concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

decorrentes de sua sucumbência. Assim, como autor sucumbiu em seus 

pedidos, deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios em 

favor do requerido, que se fixa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo 

Civil.Contudo, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, se 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. (art. 

98 § 3º do CPC).Com o transito em julgado da sentença, certifique-se e 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109177 Nr: 8379-50.2011.811.0037

 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: EDIR DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SANTOS VARGAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Considerando o requerimento da parte autora, fls. 190/191, requerendo a 

intimação pessoal da parte requerida, nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a 

finalidade encaminhar estes autos ao setor de expedição com a finalidade 

de expedir mandado de intimação para a parte requerida, com a finalidade 

de intimá-la da audiência que se realizará no dia 27/02/2018, devendo o 

oficial de justiça cumprir em REGIME DE PLANTÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177503 Nr: 9328-98.2016.811.0037

 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 IVONETE ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8505 

MT, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o documento de fls. 107/108, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106422 Nr: 5472-05.2011.811.0037

 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: EDMILSON FERREIRA DE LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386/SP, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Certifico que na conta única ainda existe um valor remanescente de 

367,92, conforme faz proca o extrato anexo. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para manifestarem no feito, 

no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138279 Nr: 9187-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO DE HOLLEBEN LEITE - ESPÓLIO, MARIA ALICE 

DE FÁTIMA MACHADO LEITE, CASSIA MACHADO DE HOLLEBEN LEITE 

DOMINGUES, VIVIANE MACGADO HOLLEBEN LEITE MORAES, FERNANDA 

MACHADO DE HOLLEBEN LEITE BRUM, HERMELINO PEREIRA BONFIM, 

LARI KOLLN, ADRIANO VOIGT, RONI KURT VOIGT-ESPOLIO, APARICIO 

MIRANDA DO NASCIMENTO, FRANCISCO ISIDIO FERREIRA, VALTER 

CARLOS GOMES OLIVEIRA, SELMO ADÃO AIMI - ESPÓLIO, MARISA AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte reqeurida 

para manifestar sobre o cálculo de p. 268/279, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 2303-05.2014.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SANTOS SOUZA, SONIA DA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO, IRACI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA 

CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124736 Nr: 7309-27.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. A. DA SILVA E CIA LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:MT 8.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 134892 Nr: 6699-25.2014.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARI 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171300 Nr: 5847-30.2016.811.0037

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA PRIMAVERA LTDA - ME

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168376 Nr: 4401-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, CLARICE 

ANGELINA CARAMORI BREMM

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:15674

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

assinar o termo de caução , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30021 Nr: 2310-46.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ANDERSON SOARES FERNANDES, JOÃO 

ALEXANDRE VASQUES DE LIMA, JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Labonia Carneiro - 

OAB:251411/SP, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - 

OAB:SP/154061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.490.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, localizando valor ínfimo, qual seja R$ 

5,75, conforme documento anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome dos executados, sendo infrutífera quanto à executada Josiane 

Gomes de Moura Soares, e logrando êxito e inserindo as restrições 

judiciais em relação aos demais executados, conforme documentos 

anexos.

Com isso, intimem-se os executados Agro-direct S/A, Anderson Soares 

Fernandes e João Alexandre Vasques de Lima, na pessoa de seus 

advogados, para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente.

Outrossim, defere-se o pedido de expedição de ofício à FUNAI (p.446/448) 

para que esta informe se os imóveis registrados no CRI da Comarca de 

Chapada dos Guimarães – MT sob as matrículas nº 10.935, 10.936, 10.938 

e 10.939 (p.449/452) encontram-se situados dentro de áreas indígenas.

 Com a resposta, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 105680 Nr: 4712-56.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145123 Nr: 2122-67.2015.811.0037

 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: PAULO ALVES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANE DESCOVI MACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 46/60, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117729 Nr: 88-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO & PINHEIRO LTDA, MOISÉS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 

5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.94.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intimem-se os executados na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 No mesmo ato, realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de 

Declarações de Pessoas Físicas (DIRPF) e Declarações de Pessoas 

Jurídicas (DIRPJ) dos executados, conforme documento anexo.

 Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139759 Nr: 10126-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA

 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:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 108.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, restando frutífera, conforme documentos anexos.

 Proceda-se nova tentativa de citação do executado.

Quanto ao pedido de citação por edital, este já foi deferido a p.83, 

devendo esta ser cumprida, caso não seja localizado o executado.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17322 Nr: 2269-84.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos,

Considerando o pedido de p.152/153, verifica-se que realizou-se a 

consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos financeiros, nos 

autos da execução (ID.36744) em apenso, a qual restou infrutífera, 

conforme documento anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30472 Nr: 2721-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO T. MAEDA - 

OAB:20912

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.229.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, logrando êxito e inserindo as restrições judiciais, 

conforme documentos anexos.

Com isso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37184 Nr: 5142-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:24029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 (...)Deferem-se os pedidos de p.201Procedeu-se a consulta ao sistema 

BACENJUD, conforme documento anexo. Considerando que o bloqueio 

resultou no valor de R$ 306,68, intime-se a executada, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tome ciência do 

bloqueio e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, se manifeste acerca 

da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo a executada 

alegar/comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou 

ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros 

(art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).Quanto ao pedido 

de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, §3º do CPC, defere-se o pedido e determina-se que 

seja oficiado o SERASA, para que providencie a inclusão do nome da 

parte executada, no valor indicado no cálculo de p.184/185.Conste que a 

negativação somente ocorre em nome do executado, por pedido expresso 

do exequente, visto que compete a ele a responsabilidade por eventuais 

danos sofridos pelo executado, conforme disposto no artigo 776 do 

CPC.Salienta-se ainda que, em caso de pagamento, ou se a execução for 

garantida ou extinta por qualquer outro motivo, o exequente deverá 

imediatamente comunicar este juízo, para providenciar a baixa, sob as 

penas da lei (artigo 782, §4º do CPC). Nesse sentido, cita-se o 

entendimento jurisprudencial:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA 

EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E 

DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO 

CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para 

pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão 

do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.  Nº  70071746341  (Nº  CNJ : 

0384828-84.2016.8.21.7000).Após, intime-se a exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171395 Nr: 5887-12.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R E TRANSPORTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 38.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, restando infrutífera, conforme documentos 

anexos.

 Intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 4674-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.91/92.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69360 Nr: 1668-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASCOAL SANTULLO NETO - 

OAB:12887/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 107.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, conforme documentos anexos.

 Intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 7297-18.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Nos termos da decisão de p. 235, intimo a parte autora, para manifestar 

se ainda possui interesse no feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141432 Nr: 394-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.51 e em consonância com o disposto no art.921, 

III e §1º do Código de Processo Civil, determina-se a suspensão da 

execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo postulado, certifique-se e proceda com o arquivamento do 

processo.

Consigna-se que os autos poderão ser desarquivados para 

prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18236 Nr: 276-69.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CADORE, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.127/129.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou infrutífera, conforme documento anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115670 Nr: 6233-02.2012.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.112.

 Realizou-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD em nome do 

executado, a qual restou infrutífera, conforme comprovante anexo.

No mesmo ato, procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de 

Declarações de Pessoas Jurídicas (DIPJ / Simples / Inativas), com 

resultado positivo, conforme documentos em anexo.

 Determina-se que o extrato em anexo seja arquivado em pastas próprias 

na Escrivaria, conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se 

necessário expeça-se oficio a Receita Federal.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42201 Nr: 4636-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES JOÃO MOSCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.146.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD, conforme documento 

anexo. Considerando que o bloqueio resultou no valor de R$ 159,46, 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para que tome ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) 

dias, caso queira, se manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos 

financeiros, podendo o executado alegar/comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Em relação ao pedido de expedição de certidão para fins de protesto, 

defere-se e determina-se a expedição da referida certidão, conforme 

solicitado.

Após, intime-se a exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 425-55.2008.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.147.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD, conforme documento 

anexo. Considerando que o bloqueio resultou no valor de R$ 2.374,54, 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para que tome ciência do bloqueio e no prazo de 5 (cinco) 

dias, caso queira, se manifeste acerca da indisponibilidade dos ativos 

financeiros, podendo o executado alegar/comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Após, intime-se a exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170495 Nr: 5466-22.2016.811.0037

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 45.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, conforme documentos anexos.

 Proceda-se nova tentativa de citação do requerido.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119787 Nr: 2231-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA, MARLON CRISTIANO 

BUSS, ADIR FREO, ELOIZA CRISTINA CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.157/158.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, a qual restou infrutífera, conforme 

documento anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inercia, intime-se a parte autora pessoalmente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144217 Nr: 1712-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:MT/ 12331, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 66-62.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, CLEIDE DE 

LOURDES TREVISAN ALVES, ANTENOR SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

LUNARDELLI - OAB:13892/PR, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 3.568-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142315 Nr: 833-02.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146321 Nr: 2692-53.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI AMARAL CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248505, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178405 Nr: 9805-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJR TANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

JONAS WOLTMANN

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123689 Nr: 6253-56.2013.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA BRIDI GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MIRANDA CARVALHO - 

OAB:PR/43517, CARLOS ARAÚZ FILHO - OAB:PR/ 27.171, EDGAR 

KINDERMANN SPECK - OAB:PR/23.539, FELIPE RAFAEL FERREIRA - 

OAB:PR/54.440, FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA - OAB:PR/ 37.906, 

GABRIEL PLACHA - OAB:PR/ 30.255, PAULO AFONSO DE SOUZA 

SANT'ANNA - OAB:PR/35273, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 

12306-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PATRÍCIA 

PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 20452 Nr: 1112-42.2002.811.0037

 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: Açofer - Indústria e Comércio - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOLDOS VERAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Fernandes - OAB:MT 

5.991, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:MT/4032, JOSÉ CARLOS DE 

MELLO - OAB:MT 6.341, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25048 Nr: 1531-28.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, 

POLIANA PIERGENTILE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106261 Nr: 9168-83.2010.811.0037

 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: EDILSO DALLACORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - 

OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 Certifico que o advogado da parte requerida, fls. 234, não se encontrava 

cadastrado nos autos quando do lançamento do imoulsionamento de fls. 

2561, motivo pelo qual faço novamente a publicação de fls. 251. Assim, 

nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68678 Nr: 988-78.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILO GUZZI & KENSY LTDA - ME, MARIA 

DARLETE ALVES CIRILO, IDELSA MARIA GUZZI, MARISE SOBIESIAK 

KENSY

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

OAB:OAB/PR 56.918, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819, Patricia Marinho da 

Cunha - OAB:OAB/PR 74.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIELA KENSY KUSIACK - 

OAB:18.479 - B, Maria de Lurdes Zasso - OAB:15475-O/MT

 Torno sem efeito a certidão de fls. 341. Compulsando os autos, vê-se que 

os procuradores que peticionaram às fls. 132 não possuem peocuração 

nos autos. Assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a 

parte AUTORA para regularizar a representação processual, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 49014 Nr: 4466-02.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE FRANCISCO CASSOL, ELIDA SALETE CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU EVANGELISTA DIAS, NOÊMIA 

EVANGELISTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEAS MARTIM - OAB:9351-B, 

MARILDA COVRE LINO SIMAO MARTIM - OAB:7452

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 8273-54.2012.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, VANDERLEI 

JOSÉ GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN, VOLMIR 

GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE CANZI GUADAGNIN, 

ODETE PUTTON GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177362 Nr: 9259-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BISOGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLLINE QUANI RODRIGUES - 
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OAB:23121/O, JOÃO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - OAB:MT/ 

19.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 1280-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDES AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 476-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA TAINARA RAVANELLO CARBONIERI , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138141 Nr: 9109-56.2014.811.0037

 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: MBB, MARIA DE LOURDES BARROS DE AQUINO

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 92/93, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136725 Nr: 8101-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÉRICO VIEGAS, ADILSON JOSÉ 

VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151523 Nr: 5049-06.2015.811.0037

 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: ROMUALDO TEIXEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ-UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, LENICE FREITAS TEIXEIRA - OAB:MT 14.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a certidão de fls. 109, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULMARA DA SILVA DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000402-43.2018.8.11.0037 AUTOR: MARIA ZULMARA DA SILVA DE 

CAMARGO RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA ZULMARA DA SILVA 

CAMARGO em face do GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, na 

pessoa do Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, visando ao 

fornecimento do medicamento JANUMET 850/50 mg, na dosagem de 02 

(dois) comprimidos por dia. Consta, em síntese, que a requerente é 

portadora de diabetes e, por essas razões, fundamentando em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de fornecimento dos fármacos e, em 

razão da urgência própria ao caso, requer o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo o requerido a fornecer o medicamento de 

que necessita. No ID nº 11541222, aportou aos autos ofício do Núcleo de 

Apoio Técnico do TJMT. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. Sobre a tutela 

de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 do mesmo 

códex: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

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

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

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

resultado útil do processo. Assim, para a averiguação da tutela específica 

pleiteada, faz-se necessário, ainda, rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu artigo 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu artigo 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 
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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 artigo 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”. Conforme 

consta da inicial e dos documentos a ela acostados, a requerente é 

portadora de diabetes, sendo que necessita do medicamento para seu 

tratamento. Por fim, afirma não ter condições financeiras suficientes para 

custear o pagamento do tratamento. Desta feita, os argumentos são 

absolutamente consistentes e vêm se adequar com perfeição ao caso 

vertente. 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 artigo 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”. 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: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). 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 a probabilidade do direito 

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 artigos 7º a 14, da 

Lei nº 8.069/90. Todos esses argumentos revelam a verossimilhança das 

alegações estampadas na inicial. Neste sentido, trago a baila julgado do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Ação ordinária - obrigação de fazer - 

antecipação dos efeitos da tutela - multa por descumprimento da 

obrigação - possibilidade - fornecimento de medicamentos para tratamento 

de enfermidade grave - impossibilidade de utilização de recursos próprios 

- direito à saúde - obrigação de custeio pelo Estado - apelação cível a que 

se nega provimento. 1- O binômio necessidade e utilidade que proporciona 

o interesse de agir nas ações que visam o fornecimento de medicamentos 

não fornecidos pelo SUS, ainda que não tenha comprovado o prévio 

requerimento administrativo. 2- Evidenciada necessidade da requerente 

em receber determinados medicamentos, não disponibilizados pelo SUS, 

impõe-se compelir o Poder Público de qualquer das esferas, isolada ou 

conjuntamente, a custeá-los em cumprimento da garantia constitucional de 

direito à saúde (art. 6º da Constituição da República). 3- Violado um direito 

subjetivo fundamental, não há que se falar em ofensa aos princípios da 

isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da 

Administração. 4- No quadro da tutela do mínimo existencial, não se 

justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta 

de receituários do SUS, de não inclusão do medicamento necessitado em 

lista oficial, de limitações orçamentárias ou de aplicação da teoria da 

reserva do possível. (TJ-MG - AC: 10441090163920002 MG , Relator: 

Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 2ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2014). De outro lado, o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo é igualmente verificado, 

em face da temeridade da medida ser deferida somente ao final, vez que 

imprescindível o uso do medicamento. Ademais, a inércia do requerido 

poderá causar danos irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde 

e à vida do requerente, materializando nos autos os requisitos basilares 

exigidos pela lei para a concessão da medida pleiteada. 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). Como visto, a urgência da medida é ínsita ao bem que se 

pretende tutelar, sedimentado na proteção à saúde do paciente. Nessa 

ordem de ideias, não se mostra crível qualquer omissão da parte 

demandada frente à necessidade premente do indivíduo ao tratamento 

indicado. Em corroboração a esse raciocínio, valho-me do seguinte julgado 

do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Ação ordinária objetivando a 

condenação do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Porto 

Alegre ao fornecimento gratuito de medicamento não registrado no Brasil, 

mas que consta de receituário médico, necessário ao tratamento de 

paciente portador do vírus HIV. (...) Configurada a necessidade do 

recorrente de ver atendida a sua pretensão, posto legítima e 

constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, 

em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos 

e dever do Estado. (...)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. O Poder 

Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano 

da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao 

problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por 

censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE 

TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que 

tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano 

institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode 

converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o 

Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado (...) 

” (negritou-se e grifou-se). A concessão da tutela prestigia, ainda, o 

princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio do devido processo 

legal substancial, uma vez que a medida traz um caráter de urgência que 

sucumbe o interesse da parte adversa. Portanto, o seu deferimento vem 

ao encontro do próprio direito à vida, proporcionalmente superior aos 

interesses da Administração Pública. Todavia, extrai-se do parecer do 

NATJus que o medicamento pleiteado, Janumet( Sitagliptina+ Metformina), 

é um comprimido que contém dois medicamentos, o fosfato de sitagliptina e 

a metformina, que diminuem o açúcar no sangue. O fosfato de sitagliptina 

pertence a uma classe de medicamentos denominados inibidores da DPP - 

4 (inibidores da dipeptidil peptidase - 4) e o cloridrato de metformina é um 
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membro da classe das biguanidas. Esses dois componentes atuam juntos 

para controlar os níveis de açúcar no sangue em pacientes com diabetes 

mellitus tipo 2. Em contrapartida, aponta que o SUS disponibiliza, 

alternativamente, os medicamentos GLIBENCLAMIDA, METFORMINA, 

GLICLAZIDA e AS INSULINAS NPH e REGULAR, por meio do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado 

medicamentoso do sistema e que esse componente é regulamentado pela 

Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013. Assim, não cabe ao 

Poder Público fornecer ao cidadão o fármaco da marca que escolher, 

quando não demonstrada a imprescindibilidade do medicamento solicitado, 

bem como quando disponibiliza outro que possui o mesmo princípio ativo. 

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO EM PARTE 

A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA e, em 

consequência, DETERMINO que o requerido, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, disponibilize a paciente pelo tempo que perdurar seu 

tratamento e de acordo com a prescrição de seu médico, os 

medicamentos disponíveis na rede pública de saúde, conforme o parecer 

do NATJus, sendo que as quantidades deverão estar especificadas na 

receita, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas 

bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento da paciente, 

nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126810 Nr: 9340-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARA INES ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 9340-20.2013.811.0037 (Código 126810)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 122/127, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73615 Nr: 5937-48.2010.811.0037

 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: ADRIANA COELHO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.040, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 8645, TATIANE 

FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 08:30. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177735 Nr: 9474-42.2016.811.0037

 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: VALDAIR GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 11h15min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169535 Nr: 5031-48.2016.811.0037

 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: JOANA D'ARC SOBRINHO

 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:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 10h00min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160672 Nr: 711-52.2016.811.0037

 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: MARILEUSA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISAL - INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:OAB 20.111-B, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.350

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 09h45min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138594 Nr: 9411-85.2014.811.0037

 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: JOSEFA MORAIS ALVES

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 08h45min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138248 Nr: 9166-74.2014.811.0037

 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: GEOVANI HERBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 09h00min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176400 Nr: 8741-76.2016.811.0037

 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: VERA APARECIDA LEANDRO

 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:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 10h45min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177953 Nr: 9546-29.2016.811.0037

 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: ORIVALDO RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, 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:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 11h30min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167390 Nr: 3882-17.2016.811.0037

 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: JOVIR CARLOS MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 10h30min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160890 Nr: 797-23.2016.811.0037

 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: MCRVO, SAMARA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 09h30min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72124 Nr: 4439-14.2010.811.0037

 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: MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 08:00. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178540 Nr: 9878-93.2016.811.0037

 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: ISIS BARROS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 14h00min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179074 Nr: 10177-70.2016.811.0037

 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: SÉRGIO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 13h45min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66638 Nr: 6459-12.2009.811.0037

 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: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 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 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178091 Nr: 9639-89.2016.811.0037

 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: FRANCISCA JORDÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 14h15min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178569 Nr: 9898-84.2016.811.0037

 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: HILDEANE FONTES LUCENA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 13h15min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135326 Nr: 7034-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILDETE ROSA MACEDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA 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 VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

impugnação apresentada pela requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38616 Nr: 1128-54.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHR & ROHR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO, para devolução dos autos nº 1128-54.2006.811.0037, 

Protocolo 38616, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106544 Nr: 5608-02.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIDA R H SERVIÇOS TEMPORARIOS E 

EFETIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DE BRITO NEITZKE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 5608-02.2011.811.0037, Protocolo 106544, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126754 Nr: 9285-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAIR RODRIGUES CANABRAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA 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 VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

impugnação apresentada pela requerida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28787 Nr: 961-08.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEISEN & THEISEN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 961-08.2004.811.0037, Protocolo 28787, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164665 Nr: 2522-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:MT 9510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível identificar o pagamento da diligência no 

relatório da Central de mandados com os documentos apresentados pela 

Caixa Econômica às fls. 25/26. Assim, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, para no prazo de 05(cinco) dias, trazer aos autos o 

comprovante de depósito bancário referente ao pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30067 Nr: 2308-76.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHR & ROHR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT-8248-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 2308-76.2004.811.0037, Protocolo 30067, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45865 Nr: 1364-69.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSON MANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 1364-69.2007.811.0037, Protocolo 45865, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179249 Nr: 10244-35.2016.811.0037

 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: JOSELITA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:MT 18610, ROMULO DE ARAUJO FILHO - OAB:MT/ 

19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:MT/ 22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 13h30min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167987 Nr: 4230-35.2016.811.0037

 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: JUCINETE RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 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: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, RENATA CARRETA - 

OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 10h15min. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122887 Nr: 5428-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->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: ARGEMIRO GABRIEL SABADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO 

AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758, ROSANA ESTEVES 

MONTEIRO - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 08:15. INTIMO as partes, através dos 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176391 Nr: 8732-17.2016.811.0037

 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: LETICE BORGES BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 14h30min. INTIMO as partes, através dos 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64285 Nr: 4053-18.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO HENRIQUE J. M. 

BOMFIM - OAB:DF/10584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.Custas 
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processuais pela parte executada.Fixo honorários advocatícios em 10% 

do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.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, 22 de novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113293 Nr: 3650-44.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINA MENDES DE OLIVEIRA LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

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

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134002 Nr: 6017-70.2014.811.0037

 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: HEBY ANSELMO SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE 

MIRANDA NETO - OAB:MT 14576, MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:MT 15017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Decorrido o prazo, 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170276 Nr: 5346-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDINA MENDES DE OLIVEIRA LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT/12175/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152749 Nr: 5719-44.2015.811.0037

 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: PAULO ALBERI FERST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147407 Nr: 3210-43.2015.811.0037

 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: IRIA MARIA MIOTTO MILANI

 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.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, 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.: 146854 Nr: 2948-93.2015.811.0037

 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: SILVIA EVANETE ROMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 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.

Decorrido o prazo, 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.: 171269 Nr: 5832-61.2016.811.0037

 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: ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 
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RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 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.

Decorrido o prazo, 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): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168607 Nr: 4545-63.2016.811.0037

 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: LAURA PADILHA RAMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:16843

 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 com a finalidade de 

intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões 

ao recurso de Apelação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177682 Nr: 9442-37.2016.811.0037

 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: MILTON FERREIRA DE SOUZA

 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:

 Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 13h00min. INTIMO as partes, através dos 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41658 Nr: 4151-08.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, HUMBERTO 

SOUSA LIMA FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na exceção 

de pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para trazer aos autos o cálculo atualizado de seu crédito, bem como dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166720 Nr: 3554-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Processo nº: 3554-87.2016.811.0037 (Código 166720)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que o objeto da ação se refere à pretensão 

de condenação dos requeridos em improbidade administrativa, bem como 

ressarcimento decorrente de tais atos.

No entanto, insta consignar que foi determinada a suspensão do trâmite de 

todos os processos que versem sobre a questão controvertida (RE 

852.475 RG/SP pelo Supremo Tribunal Federal).

Assim, SUSPENDO o curso dos autos em análise até o julgamento do 

recurso acima citado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166720 Nr: 3554-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 Ante o exposto, presentes indícios da prática de irregularidades no âmbito 

administrativo, e não se constatando a manifesta improcedência das 

pretensões ou mesmo a inadequação da via eleita, RECEBO A INICIAL, 

determinando a citação dos requeridos para apresentação de 

contestação, no prazo legal.Com a resposta, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.A demanda observará o rito comum (Lei nº 

8.429/92, artigo 17, caput).Citem-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124890 Nr: 7459-08.2013.811.0037

 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: IVONE ZIMPEL SCHREIBER

 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: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do ajuizamento da ação em 

03/10/2013 (fl. 05), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 
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de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

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

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134738 Nr: 6563-28.2014.811.0037

 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: LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149836 Nr: 4312-03.2015.811.0037

 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: JEANINE CASTRO SILVA BRASIL

 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.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160020 Nr: 419-67.2016.811.0037

 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: ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:SP/154132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69963 Nr: 2271-39.2010.811.0037

 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: MAGAZINE LUIZA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - 

OAB:203.012-A, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102506 Nr: 1885-72.2011.811.0037

 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: MANOEL DOS SANTOS

 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: 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.: 107942 Nr: 7090-82.2011.811.0037

 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: LUBÉLIA RIBEIRO DE SOUSA DIAMANTINO

 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:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114061 Nr: 4424-74.2012.811.0037

 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: NERCI TEREZINHA MARTINY

 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.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 5298-25.2013.811.0037

 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: MARLI APARECIDA DE CASTRO FERREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125582 Nr: 8152-89.2013.811.0037

 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: SEBASTIÃO LIMA DA SILVA

 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 125594 Nr: 8164-06.2013.811.0037

 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: ADEMAR BISPO DE ARAÚJO

 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 128357 Nr: 1280-24.2014.811.0037

 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: DAVI MOREIRA DOS SANTOS

 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.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133614 Nr: 5693-80.2014.811.0037

 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: LUCIENE MARTINS MARCHETI, ANGÊLA MARIA 

WALDOW, IVANI LINDNER GUILLANDE

 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:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 32567 Nr: 794-54.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMA GRÃOS COM. DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, MARIA LUIZA DA 

CUNHA CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164557 Nr: 2466-14.2016.811.0037

 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: IVANILZA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA 

DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176547 Nr: 8812-78.2016.811.0037

 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: JOSÉ MATHEWS PEREIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70774 Nr: 3086-36.2010.811.0037

 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: DARCI WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124625 Nr: 7192-36.2013.811.0037

 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: NERI SCHREIBER

 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.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149292 Nr: 4004-64.2015.811.0037

 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: ANDREY JOFA DE ARRUDA, CELIANE AMARAL JOFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134217 Nr: 6159-74.2014.811.0037

 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: ANA NOVAES DA SILVA

 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 166790 Nr: 3584-25.2016.811.0037

 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: ABRELINO TOIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125346 Nr: 7917-25.2013.811.0037

 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: ANA MARQUES CABRAL

 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.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133058 Nr: 5245-10.2014.811.0037

 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: AURENITA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133710 Nr: 5775-14.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: MELYSSA KAREN SACCHI DA SILVA

 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 110137 Nr: 475-42.2012.811.0037

 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: DONATA RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126978 Nr: 9511-74.2013.811.0037

 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: RUBIA APARECIDA BRESOLIN

 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 126994 Nr: 9527-28.2013.811.0037

 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: HELLEN 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 127004 Nr: 9537-72.2013.811.0037

 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: MARIA JOSE TEIXEIRA LINO

 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 129144 Nr: 1992-14.2014.811.0037

 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: MARIA DA PENHA SANTOS

 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.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137480 Nr: 8660-98.2014.811.0037

 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: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139701 Nr: 10092-55.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: ED CARLOS ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO KATO 

FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135242 Nr: 6963-42.2014.811.0037

 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: MANOEL DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 135409 Nr: 7107-16.2014.811.0037

 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: DAIRLENE BOENO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 135421 Nr: 7118-45.2014.811.0037

 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: OSWALDO NOGUEIRA LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 135653 Nr: 7285-62.2014.811.0037

 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: CLEIDE TERESINHA DELERA

 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:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 135659 Nr: 7291-69.2014.811.0037

 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: OLGA PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163309 Nr: 1833-03.2016.811.0037

 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: ELIETE BENICIO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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 
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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.: 163402 Nr: 1888-51.2016.811.0037

 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: DANIEL MORAES MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163602 Nr: 2003-72.2016.811.0037

 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: TATIANE NAIARA CRUZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163634 Nr: 2034-92.2016.811.0037

 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: MARCILENE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163653 Nr: 2053-98.2016.811.0037

 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: MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 121619 Nr: 4129-03.2013.811.0037

 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: MOACIR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 9472-77.2013.811.0037

 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: JERONITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129147 Nr: 1995-66.2014.811.0037

 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: Jesuina Coutinho Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:16843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131984 Nr: 4385-09.2014.811.0037

 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: ARLETE SERPA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163278 Nr: 1803-65.2016.811.0037

 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: ADILMA MARTINS DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163287 Nr: 1811-42.2016.811.0037

 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: ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696/O, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163305 Nr: 1829-63.2016.811.0037

 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: ÉRICA PAULA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163636 Nr: 2036-62.2016.811.0037

 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: MARIA FRANCISCA DA CRUZ DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163655 Nr: 2055-68.2016.811.0037

 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: LUCIMEIRE GONÇALVES DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.
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Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 171270 Nr: 5833-46.2016.811.0037

 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: ALESSANDRA BATISTA PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:18480-B, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RENATA CARRETO 

- OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5209-0, TIAGO ALVES 

- OAB:18241

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163416 Nr: 1902-35.2016.811.0037

 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: LUCEIA LOPES PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163813 Nr: 2126-70.2016.811.0037

 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: TELMO MOREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 163823 Nr: 2136-17.2016.811.0037

 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: REGIANE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13.476-O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:15.189-O, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 171254 Nr: 5819-62.2016.811.0037

 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: SIRLENE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 175819 Nr: 8425-63.2016.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: DIRCE TEREZINHA DI DOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 126301 Nr: 8861-27.2013.811.0037

 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: GRACIENE PEREIRA SILVA

 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 o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, 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.: 129182 Nr: 2030-26.2014.811.0037

 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: MARIA DE SOUZA CARDOSO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158852 Nr: 8513-38.2015.811.0037

 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: GILVAN VASCONCELOS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8513-38.2015.811.0037 (Código 158852)

Vistos em correição.

Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 09h15min. INTIMO as partes, através dos seus 

advogados, para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á 

no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Cerutti, 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste-MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172312 Nr: 6437-07.2016.811.0037

 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: ALEX BATISTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELYDA CRISTINA DE 

CARVALHO - OAB:OAB-MT 15.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144325 Nr: 1755-43.2015.811.0037

 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: NUBIA CLAUDIA MOURA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150925 Nr: 4807-47.2015.811.0037

 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: CHRISTIANE LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORIA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MT, SECRETARIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE PRIMAVERA 

DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stéfano Mazzutti - 

OAB:OAB/MT 16.003, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENICE FREITAS TEIXEIRA - 

OAB:MT 14.274

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 156 de 645



remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136591 Nr: 8011-36.2014.811.0037

 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: EASY HOTÉIS E EVENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161147 Nr: 895-08.2016.811.0037

 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: MARCOS VINICIUS LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:, RICARDO 

VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161779 Nr: 1151-48.2016.811.0037

 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: DAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:, 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126944 Nr: 9475-32.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA GALVÃO DOMINGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13.476-O, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRYATINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13.890-O, LUIZ FERNANDO NONIMATO INGLESIAS - 

OAB:23.384-O

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142204 Nr: 798-42.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉRIO ROGERIS FRASSÃO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO 

GROSSO - IPEM/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159445 Nr: 158-05.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIANNE MAGNA GALANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE PRIMAVEA DO 

LESTE MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, INSTITUTO 

MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 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, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152934 Nr: 5790-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE FÁTIMA RODRIGUES CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE PVA DO LESTE - IMPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114686 Nr: 5186-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ALTEMAR 

QUIRINO DA COSTA, LAILTON PAULO SOARES, THIAGO LOPES DO 

CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO RODRIGUES ALESSI 

JÚNIOR - PROMOTOR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123040 Nr: 5577-11.2013.811.0037

 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: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSIA PAULA DE SOUZA, ALDALEIA DE 

SA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONY GARCIA TRINDADE 

MONTEIRO - OAB:14287-MT, MORGANA MORAIS FREITAS SALES - 

OAB:17.332 MT, VINÍCIUS ALVES BRANQUINHO - OAB:35.310 GO, 

VINÍCIUS DE MORAIS OLIVEIRA - OAB:34487-GO

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175017 Nr: 7992-59.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURECI DE BRITO GUEDES TORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126856 Nr: 9382-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONALDO TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127116 Nr: 101-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA LUCIA TONIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177579 Nr: 9367-95.2016.811.0037

 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: WILMAR ALVES DA SILVA

 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:

 Processo nº: 9367-95.2016.811.0037 (Código 177579)

Vistos em correição.

Em cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de 

ABRIL de 2018, às 11h00min. INTIMO as partes, através dos seus 

advogados, para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á 

no átrio do Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Cerutti, 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste-MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002183-37.2017.8.11.0037 REQUERENTE: GILBERTO DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO 

IMOBILIARIO Vistos etc., Nos termos do art. 437, §1º, do CPC, intime-se a 

parte reclamante para que manifeste acerca dos documentos novos 

juntados após a impugnação para que adote uma das posturas indicadas 
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no art. 436 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Após o transcurso do 

prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz 

Leigo Vistos, Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 24.02.2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003568-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MACHADO DOS SANTOS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003568-20.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DEBORA 

MACHADO DOS SANTOS DE MATOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc., Analisando a presente ação, vislumbra-se que 

a parte reclamante não juntou extrato de restrições demonstrando a 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por se tratar de 

documento indispensável a propositura da ação, nos moldes do 320 do 

CPC, e a fim de evitar futura nulidade processual, converto o julgamento 

em diligência e determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora 

junte ao feito, cópia do extrato de restrição atualizado, emitido por órgão 

oficial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz 

Leigo Vistos, Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 24.02.2018. 

Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005518-64.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SEBASTIANA 

FERREIRA DA COSTA NOVAES REQUERIDO: OI S/A Vistos, Considerando 

que até o momento não houve o cumprimento da liminar concedida nos 

autos, determino que a requerida OI S.A providencia no prazo de 

72(setenta e duas) horas a instalação da linha telefônica e também a 

internet de 15Mb, sob pena de multa inicial diária que fixo em 

R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais), sem 

prejuízo das demais multas já aplicadas nos eventos anteriores (id. 

n°11294336, id. n°10790108). Intime-se a requerente para que apresente 

impugnação à contestação no prazo de 05(cinco) dias. Após transcorrido 

o prazo, volte-me conclusos para sentença. Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011801-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA APARECIDA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011801-18.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ESTEFANIA 

APARECIDA CABRAL REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro o pedido do autor (Id 

11411447), devendo oficiar-se ao representante legal da empresa 

Ortomax, na cidade de Cuiabá/MT, com prazo de 3 (três) dias para 

resposta, para que entregue a PLACA METÁLICA PARA CLAVÍCULA, 

conforme proposta de preço, diretamente à Secretaria Municipal de Saúde 

ou onde esta indicar, sob pena de crime de desobediência e devolução do 

valor pago para compra do produto (mediante alvará judicial nos autos), 

através de bloqueio da respectiva quantia na(s) conta(s) da empresa, 

além de eventuais outras providências cabíveis. Instrua-se o expediente 

com cópia do alvará e do orçamento respectivos, além da petição e 

anexos da Defensoria Pública. Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde 

para que, recebendo a placa, providencie o reagendamento do 

procedimento, bem como adote as providências necessárias à efetivação 

deste. Igualmente, deverá apresentar resposta nos autos. Decorrido o 

prazo sem a devolução, promova-se a conclusão do processo para o 

bloqueio do numerário correspondente e demais deliberações. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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: 1000371-23.2018.8.11.0037 REQUERENTE: RAYAN TEIXEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da 

ação de indenização c/c pedido de antecipação de tutela. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

04/06/2018, às 15h40min, 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 no início do 

ano de 2017, a instituição de ensino ré ofereceu por meio de panfletos, 

descontos no percentual de 60% sem distinção de curso e para todos os 

semestres, apenas para os alunos que ingressarem naquele período. 

Afirma ainda que a requerente pactuou contrato de prestação de serviços 

educacionais, visando ingressar no curso de Educação Física, com fito de 

ser beneficiada pelos descontos anunciados pela requerida. Contudo, 

posteriormente à assinatura contratual, foi verificado pela própria 

requerente que o benefício proposto contradiz com a realidade, visto que 

o desconto de 60% se enquadra apenas para o primeiro semestre, não 

estendendo para os demais. Em seguida, a requerente solicitou seu 

cancelamento contratual com a instituição de ensino, haja vista não 

possuir condições de suportar as custas mensais nos semestres 

vindouros. Por fim, no mês de dezembro do ano de 2017, ao tentar adquirir 

crédito em um estabelecimento comercial, foi surpreendido por uma 
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restrição no valor de R$2.701,45(dois mil, setecentos e um reais e 

quarenta e cinco centavos), visto tratar do contrato de prestação de 

serviços educacionais. Alega irregularidade na inclusão nos cadastros 

dos órgãos de restrição ao crédito, haja vista não ter recebido qualquer 

notificação de débito, não frequentou as aulas e muito menos adimplido 

com a primeira parcela. Pretende a parte reclamante tutela de urgência 

para determinar a exclusão imediata de seu nome dos órgãos de cadastro 

e restrição ao crédito (SPC/SERASA), correspondente ao contrato de 

n°AG00000003755926, na importância de R$2.701,45(...), até o deslinde 

final deste litígio. É o relato. Decido. Os documentos carreados aos autos, 

sendo o extrato da restrição do Serasa (id. n°11406374), propaganda do 

desconto de 60% em todo o curso (id. n°11406310) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, presumem a plausibilidade do 

direito invocado. Considerando que não houve a entrega dos documentos 

essenciais para a matrícula, e muito menos o pagamento da primeira 

mensalidade, não vislumbro qualquer vinculo com a instituição de ensino, 

pois a clausula 4.1 do referido contrato deixa bem claro: “A matrícula do 

CONTRATANTE será concretizada apos o pagamento da 1ª (primeira) 

mensalidade, observando a compensação do cheque caso este seja a 

forma de pagamento”. A parte reclamante nega relação jurídica o 

comercial com a reclamada que tenha dado origem ao débito, de forma que 

a prova negativa se mostra de difícil materialização no momento, visto que 

não foi juntado aos autos o termo de desistência, devendo assim ser 

prestigiado neste momento o princípio da boa fé em se favor, 

considerando ainda que pronta a atuação do reclamante na defesa de seu 

suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à reclamada. 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 propaganda 

afirma que o desconto de 60% equivale a todo o curso, não especificando 

quais, haja vista que a propaganda aduz a erros no que condiz à 

contratação de serviços educacionais com a reclamada. Assim, o 

deferimento da tutela é medida que se impõe. O perigo de dano de difícil 

reparação é inerente ao fato de que a negativação produz efeitos 

nefastos ao conceito creditício da pessoa. Não há que se falar em perigo 

de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente 

ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua 

imediatamente o nome da parte reclamante Rayan Teixeira da Silva, 

portador do CPF 062.297.411-48 e RG25366254, sob o contrato de 

n°AG000000003755926, no valor de R$2.701,45(...), do cadastro de 

inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, 

devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos de 

restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 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, 26 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON VINICIUS MOURA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL 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: 1000211-95.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANILSON VINICIUS 

MOURA DE PAULA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, 

Trata-se da ação de indenização c/c pedido de antecipação de tutela. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

22/05/2018, às 13h00min, 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 no início do 

ano de 2017, a instituição de ensino ré ofereceu por meio de panfletos, 

descontos no percentual de 60% sem distinção de curso e para todos os 

semestres, apenas para os alunos que ingressarem naquele período. 

Afirma ainda que a requerente pactuou contrato de prestação de serviços 

educacionais, visando ingressar no curso de Agronomia, com fito de ser 

beneficiada pelos descontos anunciados pela requerida. Contudo, 

posteriormente à assinatura contratual, foi verificado pela própria 

requerente que o benefício proposto contradiz com a realidade, visto que 

o desconto de 60% se enquadra apenas para o primeiro semestre, não 

estendendo para os demais. Em seguida, a requerente solicitou seu 

cancelamento contratual com a instituição de ensino, haja vista não 

possuir condições de suportar as custas mensais nos semestres 

vindouros. Por fim, no mês de dezembro do ano de 2017, ao tentar adquirir 

crédito em um estabelecimento comercial, foi surpreendido por uma 

restrição no valor de R$2.836,00(dois mil, oitocentos e trinta e seis reais), 

visto tratar do contrato de prestação de serviços educacionais. Alega 

irregularidade na inclusão nos cadastros dos órgãos de restrição ao 

crédito, haja vista não ter recebido qualquer notificação de débito, não 

frequentou as aulas e muito menos adimplido com a primeira parcela. 

Pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão 

imediata de seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito 

(SPC/SERASA), correspondente ao contrato de n°AG00000002843014, na 

importância de R$2.836,00(...), até o deslinde final deste litígio. É o relato. 

Decido. Os documentos carreados aos autos, sendo o extrato da 

restrição do Serasa (id. n°11310701), propaganda do desconto de 60% 

em todo o curso (id. n°11310730) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. 

Considerando que não houve a entrega dos documentos essenciais para 

a matrícula, e muito menos o pagamento da primeira mensalidade, não 

vislumbro qualquer vinculo com a instituição de ensino, pois a clausula 4.1 

do referido contrato deixa bem claro: “A matrícula do CONTRATANTE será 

concretizada apos o pagamento da 1ª (primeira) mensalidade, observando 

a compensação do cheque caso este seja a forma de pagamento”. A 

parte reclamante nega relação jurídica o comercial com a reclamada que 

tenha dado origem ao débito, de forma que a prova negativa se mostra de 

difícil materialização no momento, visto que não foi juntado aos autos o 

termo de desistência, devendo assim ser prestigiado neste momento o 

princípio da boa fé em se favor, considerando ainda que pronta a atuação 

do reclamante na defesa de seu suposto direito, sem contar que a 

exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à reclamada. 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 propaganda afirma que o desconto de 60% equivale a 

todo o curso, não especificando quais, haja vista que a propaganda aduz 

a erros no que condiz à contratação de serviços educacionais com a 

reclamada. Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. O 

perigo de dano de difícil reparação é inerente ao fato de que a 

negativação produz efeitos nefastos ao conceito creditício da pessoa. 

Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte reclamante Anilson 

Vinicius Moura de Paula, portador do CPF 048.672.051-92 e RG 23592486, 

sob o contrato de n°AG000000002843014, no valor de R$2.836,00(...), do 

cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção 

ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos 

de restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Intimo a parte autora na 

pessoa de seu advogado (a) para a audiência de conciliação, nos termos 
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do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE 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: 1000911-71.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

BRANDAO REQUERIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA 

Vistos, Trata-se da ação de indenização por danos morais e materiais c/c 

pedido tutela de urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 18/06/2018, 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. Dos Fatos. O 

requerente foi surpreendido por uma negativação comercial sob o suposto 

débito no valor de R$132,92(cento e trinta e dois reais e noventa e dois 

centavos), haja vista ter sido incluída pela requerida. Alega que é 

correntista de um estabelecimento bancário e que esta impossibilitada de 

adquirir crédito e impedido de retirar talões de cheques . Contudo, o 

requerente afirma ter pactuado no passado contrato de prestação de 

serviços de compra e venda com a requerida, visto que o suposto débito 

foi adimplido tempestivamente no mês de novembro de 2017. Por fim, 

pretende a parte reclamante tutela de urgência para determinar a exclusão 

imediata de seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao crédito 

(SPC/SERASA), correspondente ao contrato de n°529229, na importância 

de R$132,92(...), até o deslinde final deste litígio. É o relato. Decido. Os 

documentos carreados aos autos, sendo o extrato da restrição do Serasa 

(id. n°11864059), comprovante de pagamento (id. n°11864071) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação, presumem a 

plausibilidade do direito invocado. Considerando que o pagamento da 

fatura em aberto ocorreu 9(nove) dias depois da inclusão do requerente 

nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito, devidamente comprovado 

nos autos, verifico que não á razões para persistir a restrição até os dias 

atuais. Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. 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. O perigo de dano de difícil reparação é 

inerente ao fato de que a negativação produz efeitos nefastos ao conceito 

creditício da pessoa. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte requerente 

Marcelo Pereira Brandão, portador do CPF 025.706.791-43 e RG 

19756887, em relação ao contrato de n°529229, no valor de R$132,92(...), 

do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de 

proteção ao crédito, devendo ser requisitada a providência diretamente 

aos órgãos de restrição ao crédito respectivos. Declaro a conexão entre 

os autos 1000911-71.2018.8.11.0037 e 1000913-41.2018.8.11.0037, visto 

que trata de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a 

união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da 

situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a 

celeridade e concentração dos atos processuais. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

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, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA 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: 1000913-41.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

BRANDAO REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, Trata-se 

da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela 

de urgência. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 18/06/2018, às 13h00min, 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. Dos Fatos. O requerente afirma 

possuir vinculo contratual de compra e venda com a requerida. Relata que 

no mês de abril de 2017 pactuou acordo de quitação dos débitos a seres 

adimplidos em 18 parcelas na importância de R$54,22(cinquenta e quatro 

reais e vinte e dois centavos). Contudo, não houve o recebimento da 

parcela de n°9 devido a supostos débitos de parcelas anteriores, visto 

que foi obrigado a entrar em contato com o Procon na data de 27 de 

outubro de 2017 para sanar a incontinência financeira com a requerida. 

Alega que o Procon entrou em contato com a requerida e forneceu os 

comprovantes de pagamento das demais parcelas condizentes à atrasos 

de pagamento, registrado ciência pela analista financeira Renata que ficou 

encarregada em baixar os débitos e disponibilizar as demais parcelas 

vincendas. Contudo, no dia 29 de janeiro de 2018 entrou em contato 

novamente com o Procon relatando que não recebeu contato da requerida 

e que muito menos não foi disponibilizado a parcela de n°9. Novamente 

comunicaram a requerida e ficaram cientes de que houve uma 

inconsistência no pagamento das parcelas de n°6/7/8 e que os valores 

foram estornados para a agência 3729, Banco 104 Caixa Econômica 

Federal. Foram orientados ainda que o requerente devesse sacar os 

valores estornados, posteriormente cientificar o financeiro da requerida e 

adimplir as parcelas de n°6/7/8 que automaticamente deveria se liberada 

as demais faturas em aberto, com vencimentos atualizados. Feito isso, o 

requerente adimpliu as parcelas supracitadas e não recebeu as demais 

parcelas vincendas. Aduz que entrou em contato com o Procon no dia 02 

de fevereiro de 2018 e entraram em contato com a reclamada, onde no 

mesmo ato realizaram um novo acordo, qual seja, uma entrada no valor de 

R$200,00(duzentos reais) com vencimento para o dia 03/02/2018 e o 

restante em três parcelas na importância de R$168,29(cento e sessenta e 

oito reais e vinte e nove centavos), vincendas em todos os dias 03 de 

cada mês. Disse ainda que adimpliu a entrada no valor de R$200,00(...) e 

que mesmo após o novo acordo entre as partes seu nome encontra 

negativado, incluído pela requerida na data de 18/10/2017, o valor de 

R$54,22(cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), referente ao 

primeiro acordo. Por fim, pretende a parte reclamante tutela de urgência 

para determinar a exclusão imediata de seu nome dos órgãos de cadastro 

e restrição ao crédito (SPC/SERASA), correspondente ao contrato de 

n°c60390010621332, na importância de R$54,22(...), até o deslinde final 

deste litígio. É o relato. Decido. Os documentos carreados aos autos, 

sendo os protocolos de reclamações por intermédio do Procon (id. 

n°11865513, 11865555, 11865547), comprovante de pagamento das 

parcelas do primeiro acordo de n°6/7/8 (id. n°11865532), comprovante de 

pagamento do valor da entrada do segundo acordo(id. n°11865638) e o 

extrato do SPC (id. n°11865670) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação, presumem a plausibilidade do direito invocado. 

Analisando detidamente os autos, verifico que o pagamento da entrada na 

importância de R$200,00(duzentos reais) referente ao segundo acordo foi 

comprovado nos autos, visto que a data do adimplemento foi materializada 

no mesmo dia, qual seja, 02 de fevereiro de 2018. O débito no valor de 

R$54,22(...) compreende à parcelas do primeiro acordo, haja vista ter 
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perdido a vigência ante o segundo acordo pactuado por intermédio do 

Procon, na data de 02 de fevereiro de 2018. Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. 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. O perigo de 

dano de difícil reparação é inerente ao fato de que a negativação produz 

efeitos nefastos ao conceito creditício da pessoa. Posto isso, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO que exclua imediatamente o 

nome da parte requerente Marcelo Pereira Brandão, portador do CPF 

025.706.791-43 e RG 19756887, em relação ao contrato de 

n°c60390010621332, no valor de R$54,22(...), do cadastro de 

inadimplentes do SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito, 

devendo ser requisitada a providência diretamente aos órgãos de 

restrição ao crédito respectivos. Declaro a conexão entre os autos 

1000911-71.2018.8.11.0037 e 1000913-41.2018.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 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, 26 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000710-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDYRA ROTTA ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000710-50.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: JANDYRA ROTTA 

ROSSETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, 

consigno que a exequente prestou contas, por meio do Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica nº 5026 (Id 9378497), relativo ao 

cumprimento de sentença anterior, cuja fase processual também fora 

extinta, por meio de sentença nos autos (Id 10134854). No mais. Trata-se 

de novo cumprimento de sentença, para adimplemento de obrigação de 

trato sucessivo, instrumentalizado com orçamentos, receituários e 

expediente remetido pela Ouvidoria Geral do SUS, da Secretaria de Estado 

de Saúde de Mato Grosso, onde se verifica que os medicamentos 

pleiteados são contemplados pela Portaria Ministerial nº 1554/2013 – 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, assim como que 

a exequente possui processo administrativo para obtenção dos produtos, 

os quais não estariam disponíveis em estoque, mas que haviam sido 

solicitados ao setor responsável e seriam dispensados à paciente, tão 

logo estivessem disponíveis. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

executado não indicou um prazo, mesmo que por estimativa, para adimplir 

a obrigação da qual fora anteriormente condenado, por sentença 

transitada em julgado. No mais, a despeito da exigência do artigo 12 da Lei 

nº 12.153/2009, que determina a prévia intimação do executado para 

cumprir “(...) acordo ou sentença, com trânsito em julgado, que imponham 

obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa (...)”, no presente 

caso, observo que a Fazenda Pública Estadual já foi exaustiva e 

reiteradamente intimada a cumprir: a tutela antecipada e a sentença que a 

ratificou (esta, já transitada em julgado), tanto por meio de sequestro de 

valores decorrente da tutela provisória de urgência, quanto através dos 

sucessivos cumprimentos de sentença, anteriores ao petitório sob análise. 

Por isso, excepcionalmente, em consonância com as razões 

retroexpostas, deixo de intimar o executado sobre o último cumprimento da 

sentença (requerido no Id 11031773 e seus anexos), bem como, nos 

termos dos artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 e do édito sentencial, defiro 

o sequestro do numerário em face do devedor/executado, Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 18.992,44 (dezoito mil e novecentos e noventa e 

dois reais e quarenta e quatro centavos), para aquisição dos 

medicamentos Sildenafila 25mg e Bosentana 125mg, suficientes a 4 

(quatro) meses de tratamento, conforme orçamentos juntados. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do 

fornecedor com orçamento de menor valor, cujos dados constam na 

petição inicial. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a providenciar a 

retirada do(s) medicamento(s) diretamente com o fornecedor, bem como a 

trazer a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição. 

Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de 

saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Indefiro o bloqueio no valor de R$ 23.740,55 (vinte e três 

mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), requerido 

pela exequente, porque, segundo o orçamento de menor valor, a quantia 

cujo bloqueio ora se defere possibilitará a aquisição dos medicamentos em 

quantidade suficiente para o período de 4 (quatro) meses de tratamento, 

que foram indicados pela exequente. Após a prestação de contas, 

concluso o processo para extinção do cumprimento de sentença. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010558-73.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010558-73.2015.8.11.0037 REQUERENTE: WAGNER LOPES 

LAURENTINO SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

novo cumprimento de sentença, para adimplemento de obrigação de trato 

sucessivo, instrumentalizado com orçamentos, receituários, laudo médico 

e expedientes do Município de Primavera do Leste/MT, em que, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, informa que o(s) medicamento(s) 

pleiteado(s) era(m) garantido(s) pela Secretaria de Estado de Saúde de 

Mato Grosso, através da Portaria 172/GAB/SES, que foi revogada, bem 

como que o pleito extrapola a competência da Secretaria Municipal de 

Saúde. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A despeito da exigência 

do artigo 12 da Lei nº 12.153/2009, que determina a prévia intimação do 

executado para cumprir “(...) acordo ou sentença, com trânsito em julgado, 

que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa 

(...)”, no presente caso, observo que a Fazenda Pública Estadual já foi 

exaustiva e reiteradamente intimada a cumprir: a tutela antecipada e a 

sentença que a ratificou (esta, já transitada em julgado), tanto por meio de 

sequestro de valores decorrente da tutela provisória de urgência, quanto 

através dos sucessivos cumprimentos de sentença, anteriores ao petitório 

sob análise. Por isso, excepcionalmente, em consonância com as razões 

retroexpostas, deixo de intimar o executado sobre o último cumprimento da 

sentença (requerido no Id 11020862 e seus anexos), bem como, nos 

termos dos artigos 12 e 13 da Lei 12.153/2009 e do édito sentencial, defiro 

o sequestro do numerário em face do devedor/executado, Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), para 

compra de 8 (oito) caixas do medicamento Oleptal 600mg 

(Oxcarbazepina), diretamente no setor privado, conforme requerido pela 

parte autora. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 
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do fornecedor com orçamento de menor valor, cujos dados constam na 

petição inicial. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a providenciar a 

retirada do(s) medicamento(s) diretamente com o fornecedor, bem como a 

trazer a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição. 

Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de 

saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, concluso o processo para 

extinção do cumprimento de sentença. Cumpra-se com urgência, servindo 

a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002709-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MONICA DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0010457A 

(ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002709-04.2017.8.11.0037 Requerente: LAURA MONICA 

DIAS SOARES Requerida: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, proposta por Laura Monica Dias Soares em face de 

Claro S.A, diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. Inexistindo a fase 

das preliminares, passo a analisar o MÉRITO da causa. Pois bem. 

Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a 

produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, 

patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, inciso II, do CPC. A parte reclamante alega que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto 

desconhecer o débito ensejador da negativação. Ocorre que, embora 

tenha negado a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando 

de juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de suas 

alegações, em especial o contrato. Embora tenha apresentado histórico de 

uso este não comprova a relação contratual entre as partes, uma vez que 

pode ter sido objeto de fraude. Assim, tenho que a demandada utilizou-se 

inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a 

veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que 

indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte 

reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No caso, analisando os documentos juntados aos 

autos, em especial, o extrato de negativações (mov. 01), vê-se que a 

parte reclamante possui outra restrição preexistente. Insta ressaltar que, 

no caso, é inaplicável a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, 

porquanto o débito que resultou na outra restrição existente em nome da 

parte autora é objeto de discussão judicial, conforme consulta processual 

procedida junto ao Sistema PJE, sob nº 1002710-86.2017.8.11.0037. No 

que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso 

concreto, servindo para compensar a demandante pelos transtornos 

sofridos, sem acarretar enriquecimento sem causa, além de seu caráter 

pedagógico, considerando-se, ainda, a existência de outras restrições em 

nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385, do 

STJ. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para declarar inexistente o débito sub judice e CONDENAR a reclamada a 

pagar a parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir 

desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito. Também, 

tendo em vista o teor do julgamento desta ação, determino que a 

reclamada exclua o nome da parte reclamante do cadastro restritivo de 

crédito, SCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa 

em caso de descumprimento. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 10 de fevereiro de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 23 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004625-73.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALTIVO MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

a sua conta de energia com a empresa requerida veio em valores 

incompatíveis com seu consumo regular de energia, em decorrência de um 

fatura de “recuperação de consumo”. O valor em questão equivale a R$ 

4.113,41 (quatro mil e cento e treze reais e quarenta e um centavos), 

decorrente de recuperação de consumo lançada no mês Julho/2017. 

Requereu tutela antecipada para suspensão da cobrança do mês em 

questão, bem como indenização por danos morais. A tutela antecipada foi 

concedida para suspensão da cobrança do débito, até o julgamento do 

mérito (ID N. 10062317). No documento acostado à inicial ficou 
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demonstrada que o consumo da requerente tem patamares fixos e 

aproximados, contudo, nos meses questionados em juízo, a fatura veio em 

valores acima da média de consumo, em decorrência da referida 

“recuperação de consumo”. A parte requerida contesta, informando que o 

débito ensejador da cobrança, é devido e a energia elétrica cobrada foi 

efetivamente consumida pela requerente, após uma inspeção verificar que 

o valor era devido, junta fotos do lacre e do termo de ocorrência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer laudo pericial apto a provar que os valores cobrados estavam 

corretos, não servindo apenas registros fotográficos para tal. Infere-se, 

portanto, que ocorreu falha na prestação de serviços, visto que a 

requerente cobrou valores bem acima da média de consumo da 

requerente. Desta forma, resta prejudicado os pedidos contrapostos de 

cobrança dos valores em questão. Ainda que não houvesse a suspensão 

do serviço de energia, a parte autora teve que buscar este Juízo a fim de 

suspender a cobrança de um valor que não possuía condições de 

adimplir. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária 

a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve transtornos até suspender 

judicialmente o valor da conta. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a cobrança indevida de valores na 

conta de energia elétrica gera o dever de indenizar, ante a 

responsabilidade objetiva da empresa requerida. A Turma Recursal de 

Mato Grosso, em caso semelhante decidiu: RECURSOS INOMINADOS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – COBRANÇAS CONTESTADAS – CONSUMO COMPATÍVEL 

COM A MÉDIA REGISTRADA NOS MESES ANTERIORES – EXCESSÃO DA 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO 

PERICIAL – REGISTRO FOTOGRÁFICO NÃO PERMITE JULGAMENTO 

CONCLUSIVO E SEGURO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE 

IRREGULARIDADE. A parte Reclamante compareceu em juízo contestando 

as seguintes faturas: 01/2016 no valor de R$ 550,46 (Quinhentos e 

Cinquenta Reais e Quarenta e Seis Centavos); 03/2016 no valor de R$ 

1.666,20 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte Centavos); 

04/2016 no valor de R$ 452,55 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e 

Cinquenta e Cinco Centavos); 05/2016 no valor de R$ 370,59 (Trezentos e 

Setenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos); 06/2016 no valor de R$ 

289,40 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) 07/2016 

no valor de R$ 226,34 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro 

Centavos). Sustenta que não efetuou o pagamento dos valores cobrados 

por não suportar tal encargo sem prejuízo do próprio sustento. 

Demonstrou ter buscado uma solução perante o PROCON, porém, sem 

obter êxito.A parte Reclamada, por sua vez, apresentou registro 

fotográfico e TOI, apontando a suposta irregularidade que denominou 

“desvio de 1ª fase no barramento”. (Recurso Inominado nº.: 

0055906-33.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente(s): IVO VENTURA DA CRUZ ENERGISA S/A 

Recorrido(s): IVO VENTURA DA CRUZ ENERGISA S/A Juiz Relator: Dr. 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/07/2017. 

TJMT) A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, 

visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de 

lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na 

hipótese presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A 

repercussão na esfera psíquica do reclamante, decorrente dos 

transtornos causados pela conta de energia em valores acima da média, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) confirmar a tutela antecipada (ID N. 

10062317); 2) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e na 

contestação R$ 4.113,41, decorrente de recuperação de consumo 

lançada no mês de Julho/2017), 3) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, 4) julgar 

improcedentes os pedidos contrapostos de cobrança dos valores em 

questão, conforme a fundamentação supra. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 23 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003006-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CASTELLI (REQUERENTE)

ROSELI MARIA CASTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003006-11.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSELI MARIA 

CASTELLI, LUIS CARLOS CASTELLI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Versam os autos quanto a ação de indenização por danos 

morais decorrentes de ato ilícito decorrente a suposta clonagem de 

cheques dos requerentes, os quais foram devidamente descontados e/ou 

devolvidos pela reclamada, por insuficiência de saldo. A reclamada alega 

ausência de responsabilidade civil, requer a improcedência dos pedidos. 

Apesar do reclamante juntar vários documentos, fotos, boletim de 

ocorrência, etc. Verifico que não é possível resolver a lide apenas com 

provas documentais e/ou testemunhais. Em análise aos cheques trazidos 

pela Reclamante (ID n. 9039439), verifico que as firmas apostas nos 

supostos cheques clonados apresentam certa similitude com as firmas 

dos reclamantes, quais sejam a seus documentos pessoais, bem como a 

da procuração trazida aos autos. De qualquer sorte, tal similitude não pode 

formar juízo de convencimento. Há que se produzir prova mais complexa 

para dirimir a dúvida em questão. Todavia, para se obter essa prova 

indispensável ao processo, a única saída seria a realização de perícia nos 

documentos/cheques trazidos pela Reclamante e pela Reclamada, a fim de 

se comprovar que ocorreu a clonagem dos cheques e falha na prestação 

de serviços da reclamada, ao não rejeitar o pagamento destes. Entretanto, 

os princípios norteadores dos Juizados Especiais (em especial o da 

simplicidade e da celeridade), somados à disposição legal do artigo 3º da 

Lei n.º 9.099/95, no sentido de que os Juizados são competentes para 

apreciação de causas de menor complexidade, conduzem à interpretação 

de não ser compatível o procedimento sumaríssimo com a produção da 

prova técnica necessária. Com base nos fundamentos acima, declara-se 

este Juízo incompetente para dirimir a controvérsia apresentada ante a 

necessidade de realização de prova pericial complexa, devendo o 

Reclamante postular perante uma das Varas Cíveis. Em razão disso, 

restam prejudicadas todas as demais teses suscitadas pelas partes. Pelo 

exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 51, II, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Transitada em julgado, dê-se baixa. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 23 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004935-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMAYA ESTEVEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)
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MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004935-79.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RAFAEL AMAYA 

ESTEVEZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Alega em 

síntese a parte autora que foi vítima de inserções indevidas em seu cartão 

de crédito, as quais se repetiram por vários meses, acarretando inclusive 

a inadimplência do requerente com a reclamada. Pleiteia a inexistência dos 

débitos e condenação da reclamada em indenização em danos morais, a 

favor do requerente. Em sede de contestação (ID n. 10984660), a 

requerida alega, em síntese, que não é responsável pelas inserções e que 

a culpa e exclusiva de terceiro, não havendo nexo de causalidade. Alega 

ausência de responsabilidade civil, aduz que o reclamante busca 

enriquecimento ilícito. 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. Validamente, 

o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que as inserções em seu cartão são indevidas, pois se 

trata de colocações que não deu causa, imputando que a ação só pode 

ter ocorrido por ação ilegal e que não realizou a relação negocial. 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 da dívida. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a 

inclusão foi indevida, isso acessa 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. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese 

presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A 

repercussão na esfera psíquica do reclamante, decorrente dos 

transtornos causados pela clonagem do cartão de crédito, não pode ser 

classificada como muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. 

Sobre os danos materiais, temos que resta devidamente comprovado que 

a fatura do mês de fevereiro/2017, ainda vem com valores residuais da 

fraude, no importe de R$ R$4.187,00 (quatro mil cento e oitenta e sete 

reais), o qual sua inadimplência gerou consectários legais (juros e multa). 

Razão pela qual, é de se reconhecer sua inexigibilidade, bem como dos 

consectários legais em questão. Não havendo que se falar em devolução 

em dobro, conforme se requer, visto que não houve o pagamento em 

dobro. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na 

inicial, para: 1) confirmar a tutela antecipada (ID N. 10383623); 2) declarar 

inexigível o débito da fatura do cartão de crédito do mês de fevereiro de 

2017, no importe de R$4.187,00 (quatro mil cento e oitenta e sete reais) e, 

3) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 23 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRTE TEREZINHA ANDREOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004991-15.2017.8.11.0037 REQUERENTE: IRTE TEREZINHA 

ANDREOLA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que 

recebeu fatura da reclamada, no valor de R$ 31,89, com vencimento em 

10/10/2016, refere ao “Plano DDD ilimitado 21”. Contudo, alega que tal 

serviço não foi contrato com a requerida. A Reclamada em contestação 

argumenta que os fatos relatados pela parte autora na exordial não são 

capazes de gerar o dano moral pleiteado. Alega que se trata de serviço 

utilizado “CO-BILLING”, todavia, verifico que não é o caso dos autos. Aduz 

ausência de responsabilidade civil. Em que pese os argumentos da 

Reclamada, a parte Reclamante acostou aos autos inúmeros protocolos, 

os quais sequer foram refutados pela Ré. No caso, trata-se de relação de 

consumo lato sensu, ficando caracterizado o defeito do serviço e o dano 

decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 
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será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente caso. Logo, não 

tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi prestado nos moldes 

contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se verossímeis as 

alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de indenização por 

dano material, a parte autora comprovou que pagou a fatura de R$ 31,89, 

referente ao mês de Outubro/2016, devendo, portanto, ser restituída deste 

valor, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Quanto ao dano moral, 

tenho que ficou evidenciado o vício na prestação dos serviços da 

Reclamada, por não fornecer um serviço adequado, configurando, assim, 

a prática de ato ilícito, ensejando reparação. Ademais, verificou-se os 

transtornos sofridos pela parte autora ao ficar tentando inutilmente 

solucionar administrativamente os problemas apresentados, não tendo a 

Reclamada por sua vez, sequer o cuidado de resolver a questão sem 

qualquer burocracia ou empecilho, preferindo ao revés, desprezar o 

lamento da Autora continuar a cobrar por serviços que não estavam 

contratados. Quantifico o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) Condenar a reclamada a devolver R$ 31,89 (trinta e um reais e oitenta e 

nove centavos), referente a fatura cobrada e paga em 10/10/2016, 

devendo tal valor ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 

10/10/2016 e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 23 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRIEDRICH 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: 1000306-28.2018.8.11.0037 REQUERENTE: VANIA APARECIDA 

SOUZA DA SILVA REQUERIDO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FRIEDRICH 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Contudo, é necessário um breve relato dos fatos. A 

reclamante ajuizou ação de indenização de danos morais, em face da 

requerida, por suposto débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 

Requereu tutela antecipada, a qual foi concedida (ID n. 11469716), para 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Antes do 

requerido oferecer contestação, requereu a desistência da ação, por 

razões pessoais (petição ID n. 11523926). Ante o exposto, acolho o 

pedido, para desistência da ação, nos termos do requerimento. Pelo 

exposto, julgo extinto sem resolução ao mérito as pretensões deduzidas 

na inicial, revogando a tutela antecipada concedida (ID n. 11469716). 

Contudo, deixo de determinar o restabelecimento da restrição, visto que a 

parte autora, se assim entender pertinente, sob sua conta e risco podera 

reativá-la. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Transitada em 

julgado, arquive-se/dê-se baixa. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 23 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG CARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000127-31.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIA PEROBA BARBOSA 

Reclamada: BANCO BMG CARD S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte autora que desconhece 

qualquer dívida ou empréstimo realizado com a requerida, todavia, consta 

no extrato de seu benefício perante o INSS registro de negócio com a 

empresa demandada. Sustenta a parte reclamada que a parte Autora, ao 

contrário do que alega em sua inicial, firmou com o Réu Contrato de Uso de 

Cartão de Crédito e Débito (BMG Card) pelo qual recebeu o cartão de nº 

5259.2206.2994.5115. Feitas essas considerações iniciais, cumpre 

informar que, apesar do Autor sustentar não ter solicitado o contrato de 

cartão de crédito, este realizou saques dentro do limite de crédito que lhe 

foi atribuído, no valor de R$ 1.107,10 e R$ 163,00. Todos os valores 

sacados foram liberados ao Autor, conforme TED anexas. É o breve relato 

Decido. O autor havia impugnado os descontos realizados em seu 

benefício, negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores do contrato. O que se depreende do caso em tela é que 

houve descontos em conta bancária do reclamante relativa contratação, 

uma vez que a requerida demonstra através de várias provas, inclusive 

transferência de valores na conta bancária da parte reclamante, 

revelando assim a relação comercial e débito entre os litigantes. Diante 

das provas e alegações carreadas nos autos tenho os descontos em 

conta são devidos e decorrentes da prestação de serviços entre os 

litigantes. A parte reclamada trouxe na demanda comprovante de depósito 

em conta bancária cuja titularidade indicada figura a pessoa da 

reclamante, que não impugnou o documento. Destarte, tenho que a 

reclamante é titular da conta bancária indicada pela reclamada como 

recebedora do importe noticiado nos autos, vez que a reclamante caso 

não fosse sua titular negaria veementemente a sua titularidade da conta 

bancária, de outra banda, caso a reclamante fosse titular da conta 

indicada e realmente não tivesse recebido o montante, deveria cumprir 

com seu ônus da prova e juntar demonstrativo do não recebimento do 

valor indicado na demanda. Incumbe ao reclamante provar a veracidade 

de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos 

do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo 

para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar 

fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da 

prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade do débito. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de fevereiro de 2.108. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 
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partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 de fevereiro de 2.108. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000128-16.2017.8.11.0037 Reclamante: ANTONIA PEROBA BARBOSA 

Reclamada: BANCO PAN S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte autora que desconhece 

qualquer dívida ou empréstimo realizado com a requerida, todavia, em 

consulta consta no extrato de seu benefício perante o INSS registro de 

negócio com a empresa demandada, em ato continuo ajuizou a presente 

demanda realizando deposito judicial do valor não requerido. Liminar 

deferida. Sustenta a parte reclamada preliminar, litigância de má-fé e no 

mérito que a requerida não agiu ilegalmente, uma vez que a requerente 

solicitou o empréstimo conforme documentos acostados. É o breve relato 

Das Preliminares. Rejeito a preliminar haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Decido. Compulsando os autos verifico que 

a parte demandante informa que nunca solicitou cartão ou empréstimo, na 

mesma toada depositou judicialmente o valor que recebeu em sua conta 

bancária sem solicitação. A assinatura no contrato de empréstimo juntado 

é falsificada, o que é possível verificar por simples comparação entre os 

documentos juntados pela parte autora e parte ré. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Embora seja possível que tenha ocorrido uma fraude perpetrada por 

terceiro, a responsabilidade quanto ao fato é da reclamada ao não tomar 

as cautelas necessárias no momento da contratação, certificando-se da 

identidade de quem contrata consigo. Assim, não há que se falar em 

excludente de ilicitude, sob o argumento de que a fraude teria sido 

procedida por terceiro, eis que, o risco decorrente da atividade 

desempenhada pela reclamada não pode ser suportado pela parte autora. 

É obrigação da demandada verificar a autenticidade dos documentos que 

lhe foram apresentados para a contratação de serviço, sendo dessas a 

obrigação de adotar todas as cautelas necessárias para evitar que 

terceiro munido de dados pessoais de outrem realize contratação 

fraudulenta. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Saliento, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro - Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização. (STJ - 4ª T. - Resp - Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - 

RSTJ 34/285)” Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral em 

razão da falha na prestação do serviço pela empresa reclamada. 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. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos da exordial com resolução do 

mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito do reclamante, para o fim de: - Determinar a nulidade do contrato 

de empréstimo; - Determinar a cessação dos descontos em folha na conta 

da reclamante; - Determinar a expedição de alvará em nome da parte 

reclamada no valor depositado pela parte autora; - Condenar a reclamada 

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos 

pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. - Condeno a reclamada a devolver de 

forma simples, devidamente corrigido pelo índice legal, os valores 

comprovadamente descontados em seu benefício previdenciário, em valor 

a ser apurado por simples cálculo aritmético, o que não caracteriza 

iliquidez. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 21 de fevereiro de 2.107. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 21 de fevereiro de 2.107. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004561-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TERESINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004561-63.2017.8.11.0037 Reclamante: IARA TERESINHA DA SILVA 

Reclamadas: MOVEIS ROMERA LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que adquiriu um aparelho da marca 

SAMSUNG no estabelecimento comercial ROMERA que antes de expirada 

a garantia legal apresentou vicio de funcionamento, enviando o aparelho 
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para manutenção autorizada, que o devolveu sem conserto alegando mau 

uso pela autora. Em contestação a parte reclamada ROMERA alega 

preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito mau uso do aparelho pela 

autora. Em contestação alega a parte reclamada SAMSUNG mau uso, 

oxidação do aparelho, ausência de responsabilidade da ré, culpa 

exclusiva do autor. É o breve relato. Da Preliminar. A preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser afastada. O 

consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na 

cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de 

responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e 

§ 1º do art. 25 do mesmo codex. Decido. O pedido de indenização tem 

como causa de pedir não somente o vício do produto, mas também a 

assistência não prestada ao consumidor. As partes reclamadas no mérito 

alegam o mau uso do aparelho pelo autor. Pois bem, em audiência de 

instrução pode ser verificado que o selo de umidade do aparelho celular 

estava incólume, bem como o celular não apresentava sinais de oxidação 

aparente ou ferrugem. A reclamante comprovou a incidência de vício no 

produto, bem como a busca pela resolução do problema, que de forma 

persistente não foi resolvido. Incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não 

ficou demonstrado no caso em tela. Quanto aos danos morais, há a 

quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e insegurança no 

consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à mercê da boa 

vontade das reclamadas na resolução do problema. Vide o entendimento 

da Turma Recursal nesse mesmo sentido: “EMENTA: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM DEFEITO - DESÍDIA 

EM EFETUAR A TROCA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA. 1) O fornecedor e o fabricante são 

solidariamente responsáveis pelos danos morais causados ao consumidor 

decorrentes da demora excessiva e injustificada na troca do produto 

adquirido com defeito. 2) A quantificação do dano moral obedece ao 

critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta 

o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. 3) 

Tratando-se de ato ilícito, os juros moratórios referentes à indenização por 

danos morais hão de fluir desde a época do evento danoso, nos termos 

da Súmula nº 54 do STJ e do realinhamento de posição da Segunda Seção 

do STJ, a partir do julgamento REsp. 1.132.866/SP, j. 23.11.2011, Rel. para 

Ac. Sidnei Beneti. (Apelação Cível 1.0145.11.037000-7/001, Rel. Des.(a) 

Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/01/2013, 

publicação da súmula em 21/01/2013)” O art. 18, §1º, do CDC estipula em 

trinta dias o prazo para que os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis providenciem o saneamento pelos vícios apresentados ou 

devolução dos valores despendidos, o que não foi respeitado pelo 

reclamado, motivo pelo qual deve a requerida ser condenada, não 

somente compelida a cumprir a lei que já era ciente anteriormente a esta 

demanda. Julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de: Condenar as reclamadas solidariamente ao 

pagamento de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) a título de 

danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data 

da compra e acrescido de juros desde a citação válida. Condenar as 

reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

pelos danos morais sofridos pelo reclamante, e que deverão ser 

acrescidos de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de 

fevereiro 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 24 de fevereiro 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CAPAROSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do 

Processo: 1001159-71.2017.8.11.0037 Reclamante: CREUZA CAPAROSA 

BORGES Reclamada: BANCO BRADESCO S.A e BANCO BMG SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte 

autora que no mês de novembro de 2016 ao analisar o extrato da sua 

conta corrente notou que havia um dinheiro a mais do que habitualmente 

recebia a título de benefício. Assevera que ao questionar os valores com 

o preposto do primeiro reclamado, foi informado que não houve nenhum 

erro e que o referido valor poderia ser sacado, sem dar maiores 

informações, razão disso sacou todo o dinheiro achando que se tratava 

de uma bonificação de sua aposentadoria. Sustenta a parte reclamada 

BANCO BMG preliminar e no mérito que a parte autora firmou com o réu 

Contrato de Uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card) registrado sob 

o nº 259.2223.0240.8114, cumpre informar que, apesar do autor sustentar 

não ter solicitado o contrato de cartão de crédito, o mesmo efetuou 2 

(dois) saques autorizados no valor de R$1.078,00 que foi depositado na 

data de 17/11/2016 em sua conta corrente de nº521640-0, Agência 1871, 

Banco Bradesco (237). O Banco Bradesco S/A alega que não tem 

qualquer participação na situação descrita na inicial, não podendo ser 

condenada ao pagamento de qualquer valor pleiteado pela parte 

reclamante, nega todos os fatos e atos ilícitos apontados pela reclamante 

como sendo de sua autoria, uma vez que jamais praticou qualquer ato que 

pudesse lhe causar danos de qualquer espécie. É o breve relato Das 

Preliminares. Rejeito a preliminar haja vista a inexistência de complexidade 

para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a competência 

do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção 

de outras provas. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

reclamada BRADESCO merece prosperar, posto que, pela documentação 

anexada pela própria parte autora extrai-se que a instituição bancária 

BRADESCO não participou da relação ou negócio jurídico questionado. 

Acolho a preliminar arguida, para o fim de extinguir o feito sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil, 

haja vista a ilegitimidade passiva ad causam da parte reclamada. Decido. O 

autor havia impugnado a cobrança realizada, negando a dívida ou 

empréstimo, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores do 

contrato. A parte requerida BANCO BMG demonstra através de várias 

provas, inclusive transferência de valores na conta bancária da parte 

reclamante, revelando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Diante das provas e alegações carreadas nos autos tenho que 

o negócio (empréstimo) é válido e decorrentes da prestação de serviços 

entre os litigantes. A parte reclamada trouxe na demanda comprovante de 

depósito em conta bancária cuja titularidade indicada figura a pessoa da 

reclamante, que não impugnou o documento ou devolveu o valor recebido. 

Destarte, tenho que a reclamante é titular da conta bancária indicada pela 

reclamada como recebedora do importe noticiado nos autos, vez que a 

reclamante caso não fosse sua titular negaria veementemente a sua 

titularidade da conta bancária, de outra banda, caso a reclamante fosse 

titular da conta indicada e realmente não tivesse recebido o montante, 

deveria cumprir com seu ônus da prova e juntar demonstrativo do não 

recebimento do valor indicado na demanda, todavia, inclusive confessou o 

recebimento e saque. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus 

alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 

373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para o 

juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao 

processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. 

Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo 
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autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite 

concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade 

do débito. Pelo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela reclamada BANCO BRADESCO para exclui-lo da demanda e 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial contra BANCO BMG 

S/A, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 24 de fevereiro de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 24 de fevereiro de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETHE MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002137-48.2017.8.11.0037 Requerente: ARLETHE MARQUES 

DE ARAUJO Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante 

manifestou-se pela desistência da ação (Id 9536210). Em sede de 

Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “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”. Entretanto, a desistência da ação não impede que seja feita 

análise quanto à existência de litigância de má-fé, o que é o caso do 

presente processo. In casu, o autor alega que teve seus dados inseridos 

nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, afirmando, entretanto, 

que não possui qualquer relação contratual com a mesma. A reclamada, 

por sua vez, acostou aos autos, áudio de gravação da contratação de 

migração de plano, comprovantes de pagamento e demais documentos 

probatórios sobre a relação contratual entre as partes. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2.LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013);” “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DEINEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013).” Por tais 

considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado 

pela reclamante, para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil), e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno o reclamante à pena de litigância 

de má-fé no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertido em favor 

da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se, 

conforme previsto na CNGC. Cumprido o item acima e, não havendo 

execução/pedido de cumprimento de sentença, arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 12 

de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETHE MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002144-40.2017.8.11.0037 Reclamante: ARLETHE 

MARQUES DE ARAUJO Reclamado: BRADESCO S/A CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação 

declaratória da inexistência de débitos, com pedido de indenização por 

danos morais, proposta por Arlethe Marques de Araujo em face de 

Bradesco S/A Crédito Imobiliário, diante de suposto lançamento indevido 

de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. CONDIÇÕES DA AÇÃO 

Em primeira análise, a parte reclamada apresenta tese de ausência de 

condições da ação e da falta de interesse de agir, por falta de tentativa de 

solução administrativa da lide, todavia a tese é afastada pois a todos 

assiste o direito de petição previsto na Constituição Federal, o instituto é 

definido como o direito dado a qualquer pessoa que invocar a atenção dos 

poderes públicos sobre uma questão ou uma situação. Dessa feita, resta 

afastada a preliminar. Rejeitada a preliminar passo ao exame do MÉRITO. 

FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamante diligenciou até os órgãos de 

proteção ao crédito e realizou uma busca de seu CPF, na qual pode 

verificar a existência de R$ 180,56 (cento e oitenta reais e cinquenta e 

seis centavos), alega que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito de forma indevida, visto não possuir relação jurídica 

com a demandada. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 
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procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a 

reclamada não comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos 

qualquer documento para fazer prova de suas alegações, como por 

exemplo, telas sistêmicas, contrato assinado não demonstrando a relação 

contratual existente. Assim, tenho que a demandada se utilizou inadvertida 

e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em 

seguida, inscrever seu nome em cadastro negativado com fundamento em 

falta de pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, 

do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Conforme extrato do Serasa apresentado pela 

requerente constatou outra negativação, todavia trata-se de inserção 

POSTERIOR, dessa feita, não é DEVEDORA contumaz. A inscrição 

indevida do nome do devedor em cadastro de proteção de crédito é causa 

que dá ensejo à responsabilização por parte da instituição que promoveu 

a negativação. Hipótese em que a jurisprudência vem entendendo ser 

desnecessária a prova efetiva de repercussão da inscrição nos direitos 

da personalidade da vítima, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A 

existência de outros registros em nome da parte, posteriores ao discutido 

nos autos, não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, tanto mais porque na 

ação 1.002.144.40.2017.811.0037 a reclamante foi condenada por este 

Juízo em litigância de má-fé, porque a reclamada, naquele caso 

(Telefônica Brasil) comprovou a relação jurídica e o débito. Além disso, 

consta uma outra negativação contra a reclamante, feita pelo Banco 

Losango S/A, no valor de 160,38, inclusão em 06.06.2014, que não é 

objeto de ação desconstitutiva. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o "sofrimento" experimentado 

pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor 

de R$ 180,56 (cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) incluída 

junto aos órgãos protetivos na base de dados do SCPC/BOA VISTA; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito, devendo servir 

cópia da presente como ofício/mandado para encaminhamento diretamente 

aos órgãos de restrição ao crédito respectivos para a baixa; Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de Fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001968-61.2017.8.11.0037 Requerente: ROSANGELA 

PINHEIRO DA SILVA Requerida: COSMED INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS NATURAIS E ALIMENTICIOS LTDA – ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora 

denuncia a desistência da ação, manifestando assim, o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito. Assim, a extinção e arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), a desistência da presente 

ação formulada pelo reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de fevereiro de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002175-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002175-60.2017.8.11.0037 Requerente: EVA MARIA DA 

SILVA BARBOSA Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

reclamante manifestou-se pela desistência da ação (Id 10335242). Em 

sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “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”. Entretanto, a desistência da ação não impede que seja feita 

análise quanto à existência de litigância de má-fé, o que é o caso do 

presente processo. In casu, o autor alega que teve seus dados inseridos 

nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, afirmando, entretanto, 

que não possui qualquer relação contratual com a mesma. A reclamada, 

por sua vez, acostou aos autos, termo de adesão de pessoa física para 

plano de serviço pós-pagos devidamente assinado pela autora. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2.LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013);” “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DEINEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013).” Por tais 

considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado 

pela reclamante, para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil), e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno o reclamante à pena de litigância 

de má-fé no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertido em favor 

da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Preclusa a via recursal, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se na 

distribuição e, nada mais sendo requerido, arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 10 

de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011595-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARDOZO DE SOUSA OAB - PR86186 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 8011595-04.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ENIO ROBERTO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Em especial, alega que não contratou nenhum serviço pós-pago 

com a requerida. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Traz uma tela sistêmica em que 

justifica o débito. Alega que o reclamante reativou o serviço pós pago. 

Contudo, não junta nenhum documento assinado pela reclamante que 

comprove a ciência desta da cobrança desse valor. Destarte, conquanto 

tenha a parte requerida 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 em questão. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante para a referida cobrança. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar 

os efeitos da tutela antecipada concedida (ID n. 3619362); 2) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 3) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002577-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002577-44.2017.8.11.0037 Reclamante: YURI SILVA DE 

QUEIROZ Reclamada: CLARO S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 
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termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

(NCGC) e ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera 

do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 

24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON CROCCO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002138-33.2017.8.11.0037 Reclamante: MAICON CROCCO 

CAMPOS Reclamada: TELEFÔNICA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência 

de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 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. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, a parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

(CNGC) e ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera 

do Leste/MT, 12 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 

24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 8010520-27.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ABIMAEL 

EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Processo nº 8010520-27.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Antes de entrar 

ao mérito é necessário analisar a preliminar trazida pela Reclamada em 

sua peça defensiva. Aduz a reclamada a ilegitimidade ativa da parte 

reclamante, pois a titularidade do número que o reclamante aduz ser seu, 

na verdade está registrado em nome de terceiros (66-99644.9650 - 

WALTER FLORENTINO DE ARAÚJO JUNIOR). A reclamada juntou telas 

sistêmicas que comprovam que o referido número pertence a terceiros. 

Verifico que razão assiste a reclamada. A reclamante não juntou nenhum 

documento que comprovasse a titularidade do número telefônico discutido 

em juízo, qual seja, um contrato de transferência para seu nome, etc. 

Ademais, em análise as faturas do cartão de crédito trazidas nos autos (ID 

N. Num. 3605887 - Pág. 1 à 4), não possuem sequer o nome do titular do 

cartão. Em face ao exposto, forçoso se acolher a preliminar soerguida, 

excluindo da lide o promovente ABIMAEL EVANGELISTA DE ARAUJO 

BONFIM, por reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo ativo da 

lide. A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

extinção da demanda, sem resolução ao mérito, nos termos do art. 485, IV, 

do C.P.C.. Pelo exposto, julgo extinto sem resolução ao mérito, as 

pretensões deduzidas na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN COSME VALADAO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010016-21.2016.8.11.0037 REQUERENTE: EDVAN COSME 

VALADAO SANTIAGO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 
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fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Informa que solicitou o cancelamento do contrato que tinha com 

a requerida em Abril de 2015, liquidando todos seus débitos com a 

requerida em Dezembro/2015. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. 

Ficou demonstrado também a liquidação dos débitos (Id n. 3598238) A 

parte requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Junta telas sistêmicas, aduz que o 

débito em questão é devido e se refere ao mês de Junho/2014. Ou seja, 

quase 02 (dois) anos anterior ao término da relação contratual. 

Considerando que a prestação é sucessiva, ocorrendo a cobrança 

mensal, não é de se prosperar a alegação de um débito de Junho/2014 

permaneceu até o final do contrato. Ademais, o reclamante junta um 

comprovante de pagamento (Id n. 3598238), do mês de Junho/2014, o qual 

não foi refutado pela Reclamada. Destarte, conquanto tenha a parte 

requerida 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida cobrança. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial (R$ 145,96 – datado de 

03/01/2015) e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010658-91.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LUIZ TRIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010658-91.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALDO LUIZ TRIACA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Alega o reclamante que solicitou 

o cancelamento dos serviços junto a reclamada, contudo, esta lhe 

ofereceu a reativação do plano, garantindo-lhe o mesmo número, com 

vantagens promocionais, tendo o reclamante assentido. Diz que na 

sequência, lhe foi informado que não seria possível manter o mesmo 

número, que já havia sido passado para outro consumidor, então cancelou 

o pedido. Contudo, aduz que está recebendo faturas do plano cancelado. 

Requereu tutela de urgência para que a linha seja religada pelo mesmo 

número antigo, a qual foi indeferida (ID n. 3607823). Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não 

tem caráter absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os 

referidos fatos, não cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode 

exigir da ré a produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar 

impossível provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, 

cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. O 

reclamante nem sequer informou a data exata em que solicitou o pedido de 

cancelamento, ou qualquer número de protocolo deste período, ou mesmo 

uma declaração de próprio punho devidamente protocolada pela parte 

reclamada, apto a comprovar a sua tese. Assim, ante a ausência de 

provas em contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada pela 

reclamada. A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Pelo 

exposto, julgo improcedentes as pretensões deduzidas na inicial. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010781-89.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LEIDIANE 

BARBOSA DE FREITAS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 
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requerida. Alega que não contratou o cartão “CLUB+”. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Traz 

telas sistêmicas, mas não traz o contrato firmado entre as partes. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida 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 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

tutela antecipada ( ID N. 3609597), 2)declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 3) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ROSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003504-10.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSUE ROSA DE 

MATOS Reclamado: OI S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se pedido 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

proposta por Josue Rosa de Matos em face de OI S/A, diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Fundamento e decido. A parte reclamante alega que teve seu nome 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto 

desconhecer o débito negativado. Ocorre que, embora tenha negado a 

culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando de juntar aos 

autos qualquer documento para fazer prova de suas alegações, em 

especial o contrato. Embora a reclamada tenha apresentado faturas e 

histórico de utilização, este não demonstra a contratação do serviço por 

parte do requerente. Assim, tenho que a demandada utilizou-se 

inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a 

veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que 

indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte 

reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 13 de fevereiro 

de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 1002122-79.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE 

PEREIRA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação a parte Reclamante 

deixou de comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O decreto de 

extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação (pág. 51), a parte Reclamante não se fez 

presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção 

do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9 e 51, inciso I, 
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da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

“QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS 

AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Luiz 

Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 

24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA COPETI VIANA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002062-09.2017.8.11.0037 Reclamante: JEOVA COPETI 

VIANA JUNIOR Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Rejeito a preliminar de 

ausência de condições da ação por falta de interesse agir, considerando 

que a demandante não está obrigada a efetivar reclamação administrativa 

para, então, demandar judicialmente. Passo ao mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade 

de dívida em face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela Reclamada, alegando que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em contestação, alega que a reclamante é sua 

cliente e que, a inscrição negativa diz respeito a inadimplência das suas 

faturas. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da Reclamante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Ademais, diante da inserção dos dados da parte autora nos 

referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, 

cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só 

já gera um abalo moral. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. 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. MINORAÇÃO. O valor 

da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. (...). Precedentes do e. STJ. 

Ausente prova da má-fé impõe-se manutenção na forma simples. 

RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA 

PARTE AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068842368, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

3.000,00 (...); B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo 

máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 

DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite de R$ 3.400,00 (...); C) CONDENAR a reclamada, a 

pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DOS ANJOS PIRES MOREIRA BATTISTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDIONIR ALVES DIAS OAB - MT0013448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002316-79.2017.8.11.0037 Promovente: WANESSA DOS 

ANJOS PIRES MOREIRA BATTISTON Promovido: SERASA S/A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando a necessidade de produção de prova oral. Sem 
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preliminares, passo ao mérito. Alega a Reclamante que teve seus dados 

incluídos nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

indevidamente, por suposta dívida em atraso perante o Banco do Brasil 

S.A. Aduz que nunca recebeu nenhuma notificação quanto à inclusão de 

seu nome no cadastro de inadimplentes. Requer a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Em 

contestação, a Reclamada alega e comprova que a emissão da carta de 

comunicação foi encaminhada para o endereço fornecido pelo Banco do 

Brasil, visto que o banco de dados cadastrais, depende totalmente dos 

dados que os seus clientes lhe fornecem, tendo em vista o contrato de 

prestação de serviço celebrado, que assim estipula. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, restando demonstrado em contestação que foi 

obedecida a notificação determinada pelo art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 

STJ. Corroborando: RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DOS DADOS EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A lei não exige comprovante de recebimento da 

notificação acerca da inclusão dos dados do consumidor nos cadastros 

restritivos de crédito. A postagem da notificação a ser enviada é 

suficiente para cumprir o disposto no art. 42, § 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Entidade de proteção ao crédito que demonstrou a postagem 

da comunicação prévia ao consumidor, no endereço indicado pelo credor. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 165997220168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016) Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante, determinando 

o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime 

Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BURATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº. 1002497-80.2017.8.11.0037 Reclamante: CARLOS 

EDUARDO BURATO Reclamada: NS2.COM INTERNET S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando a necessidade de produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo a análise do mérito. Pleiteia a Reclamante tutela de 

urgência para entrega de produto adquirido pela internet, bem como a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais alegando o experimento de sofrimento e constrangimento por ter 

adquirido produto para fins de participação em campeonato de MotoCross, 

sendo a compra do produto cancelada após a aprovação de pagamento, 

alegando a Reclamada indisponibilidade do produto, com posterior 

conversão do valor em vale compras. A Reclamada alega não há que se 

falar em ilícito praticado pela requerida, uma vez que logo após a compra, 

a empresa Ré constatou que o produto encontrava-se indisponível no 

estoque, o que gerou o cancelamento automático da compra, 

disponibilizando um vale compras no valor de R$ 2.031,38 (dois mil e trinta 

e um reais e trinta e oito centavos), sendo descabida a indenização por 

danos morais. Requer a improcedência da demanda. Ademais, pelos fatos 

alegados pela Reclamada, houve o descumprimento de liminar imposta no 

evento nº 11403768 que determinou a entrega do produto no prazo de 10 

(dez) dias. Vale ressaltar que a Reclamada menciona em contestação a 

utilização do vale compras no pedido 19974040228, onde foi comprado um 

cartão presente de R$ 1.994,72 (mil novecentos e noventa e quatro reais 

e setenta e dois centavos). Entretanto, deixa de comprar a alegação, além 

disso, em um de seus print’s, traz o seguinte texto: “Verifiquei que o 

cliente Wedy Santos CPF 370.659.168-55 do pedido 19974040228 realizou 

a compra de todos os seus pedidos com vale compra. Possível fraudador” 

(g.n.). Logo, considerando a indisponibilidade em estoque de produto 

adquirido via internet, e não cumprida a liminar que determinou a entrega 

do mesmo, entendo como justo e necessário a conversão do pedido de 

obrigação de fazer em perdas e danos, pois é evidente a impossibilidade 

de obtenção de resultado prático correspondente a retomada do bem. 

Além disso, a parte Reclamante não pode ser prejudicada pela 

indisponibilidade de produto em estoque que permanecia disponível 

durante a compra via internet, pelo decurso do tempo, conforme 

estabelece o artigo 84, §1º do CDC: Art. 84. Na ação que tenha por objeto 

o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 

tutela específica da obrigação ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1° A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar por o autor ou se impossível a tutela específica ou a 

obtenção do resultado prático correspondente. Friso que a decisão de 

conversão do pedido em perdas em danos não é extra petita, devendo ser 

afastada qualquer cogitação nesse sentido, pelo contrário, busca 

assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. (...) Desta forma, deve 

a Reclamada ser condenada a pagar o valor correspondente ao total da 

compra, sendo o valor de R$ 2.031,38 (dois mil trinta e um reais e trinta e 

oito centavos). Quanto ao dano moral, entendo pela procedência da verba, 

pois é evidente que a venda de produto indisponível em estoque gera 

situação que causou dor, transtorno que superam o mero aborrecimento 

do cotidiano, até mesmo porque o produto foi adquirido com intenções de 

uso para participação de campeonato. Corroborando: EMENTA RECURSO 

INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. BEM APREENDIDO 

POR CULPA DOS RECORRIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 

POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Parte recorrida que adquiriu 

veículo automotor usado através dos recorrentes, vindo o bem a ser 

apreendido pela autoridade policial ante a notícia crime de que o carro era 

produto de apropriação indébita. Dano moral caracterizado na espécie, 

pois as recorridas suportaram transtornos exacerbados que ultrapassam 

a barreira do mero aborrecimento cotidiano. A obrigação de fazer pode 

ser convertida em perdas e danos a pedido da parte ou quando for 

impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

correspondente (artigo 84, §1º do Código de Defesa do Consumidor). 

Sentença mantida. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

281699420128110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

02/08/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) Para a fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Para a 

fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades 

de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a 

gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição 

socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o 

necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

parte moralmente lesada. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o 

valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA 

dos pedidos da exordial para: A) CONDENAR a Reclamada, a pagar o 

valor de R$ 2.031,38 (dois mil trinta e um reais e trinta e oito centavos), a 

título de danos materiais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir do efetivo 

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

citação, nos termos do artigo 487 I, do Código de Processo Civil; B) 

CONDENAR a Reclamada, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e 

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

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Diante do 

descumprimento, pela parte Reclamada, de liminar deferida nos autos, 

OPINO pela aplicação da multa fixa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) já 

fixada no evento nº 11403768 e consolidada. Com arrimo no que dispõe a 

primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010335-57.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DO CARMO CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LOPES DIOGENES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010335-57.2014.8.11.0037 

Promovente: ROGERIO DO CARMO CABRAL Promovido: EDSON LOPES 

DIOGENES Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

EDSON LOPES DIOGENES na Execução promovida por ROGERIO DO 

CARMO CABRAL. FUNDAMENTO E DECIDO Da Preliminar de Impugnação 

ao Pedido de Justiça Gratuita Alega o embargado que o embargante 

embora tenha requerido pedido de justiça gratuita, não juntou declaração 

de hipossuficiência, tampouco declaração de imposto de renda para 

comprovar não ter condições de arcar com as despesas processuais. 

Analisando-se os autos, constata-se que o embargante juntou declaração 

de hipossuficiência, o que no presente caso se mostrou suficiente para 

comprovar o seu estado econômico. Portanto, rejeito a preliminar e ainda, 

defiro o pedido de justiça gratuita requerida pelo embargante. Do Mérito 

Alega o embargante que no dia 16/09/2014 o oficial de justiça compareceu 

em sua empresa e efetuou a penhora de alguns de seus objetos. Aduz 

que a penhora foi realizada indevidamente, ante a impenhorabilidade dos 

bens de pessoa jurídica. O embargado impugna aduzindo que a 

imprestabilidade da via eleita, eis que o embargante limitou-se a impugnar 

as penhoras realizadas, o que não é admitido em sede de embargos do 

devedor no Juizado Especial. Ademais, afirma que as penhoras são 

legítimas, vez que se trata de empregado individual e os patrimônios se 

confundem. Compulsando-se os autos, verifica-se que o embargante foi 

citado no dia 07/07/2014, sendo que o mandado foi juntado nos autos no 

dia 10/07/2014. No dia 16/09/2014 o embargante teve seus bens 

penhorados, sendo o mandado juntado aos autos no dia 24/09/2014. Da 

penhora realizada nos autos, era cabível impugnação à penhora no prazo 

de 15 dias contados da juntada do mandado de penhora, entretanto o 

embargante deixou o prazo escoar in albis, conforme certidão de ID n° 

3520102. O embargante apenas veio se manifestar no dia 31/01/2015 

quando interpôs Embargos à Execução. Entretanto, o prazo para 

interposição de embargos à execução é de 15 (quinze) dias contados da 

juntada do mandado de citação. Vejamos: “APELAÇÃO. PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. 

PRAZO. ART. 738 DO CPC, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 

11.382/2006. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO 

OBSERVÂNCIA. PUBLICAÇÃO DO ATO. NÃO OBRIGATORIEDADE PARA 

O INÍCIO DO PRAZO. ERRO DA PUBLICAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO DO 

TRIBUNAL. PUBLICAÇÃO APENAS INFORMATIVA E NÃO OFICIAL. 

INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O NÃO ATENDIMENTO DO PRAZO 

LEGAL. ART. 183, § 1º, CPC. RECURSO DESPROVIDO I - De acordo com a 

sistemática processual vigente após a Lei nº 11.382/2006, o executado, 

independentemente de garantia do juízo, poderá opor-se à execução por 

meio de embargos, os quais devem ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de 

citação, desnecessária qualquer providência complementar. II - O veículo 

através do qual se dá publicidade aos atos judiciais é a imprensa oficial. III 

- O andamento de processo no sítio eletrônico de Tribunal de Justiça 

possui natureza meramente informativa e não vinculativa. IV - Ausente 

justa causa (art. 183, § 1º, CPC) e comprovada a não observância do 

prazo previsto no art. 738 do CPC, incontroversa a intempestividade dos 

embargos. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Processo AC 

10672140038833001 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação 21/01/2015 Julgamento 18 de Dezembro de 2014 Relator 

Leite Praça).” No mesmo sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 736 E 738 DO CPC. INÍCIO DO PRAZO. 

JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. O termo 

inicial para oferecimentos dos embargos do devedor é contado a partir da 

juntada do mandado de citação cumprido, e não da intimação da penhora 

realizada posteriormente. Recurso desprovido. (Processo APC 

20150110319120 Orgão Julgador 5ª Turma Cível Publicação Publicado no 

DJE : 17/09/2015 . Pág.: 180 Julgamento 26 de Agosto de 2015 Relator 

JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS)” Assim, considerando que já 

haviam se passado mais de 15 (quinze) dias da citação do embargante, 

intempestivos são os embargos opostos. O CPC, em seu art. 918, indica 

os casos em que os Embargos serão rejeitados. Vejamos: “Art. 918. O juiz 

rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos;” Ante o 

exposto, REJEITO os Embargos à Execução, eis que interpostos 

intempestivamente. Publicado no PJe. Primavera do Leste, 14 de fevereiro 

de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 14.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-75.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ORSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010101-75.2014.8.11.0037 

Promovente: CARLOS ROBERTO ORSATO Promovido: SUBMARINO - B2W 

COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos pela parte requerida em face da sentença, que julgou procedente 

os pedidos formulados na inicial, sob a alegação de contradição no 

comando sentencial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que 

os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Alega a embargante que a sentença é contraditória, vez 

que condenou a mesma à restituição dos valores pagos indevidamente 

quando esses valores já foram estornados no cartão de crédito do 

embargado. A embargante anexou no corpo da petição suposto 

documento que informa ao cliente que o estorno seria realizado, com 

intuito de comprovação das alegações. Pois bem, cumpre ressaltar que a 

juntada de documentos a qualquer momento só é permitido caso se trate 

de documentos novos e considerando que o embargante se manifestou no 

processo na data de 11/09/2014 e que o documento anexo nos Embargos 

está datado em 30/05/2014, conclui-se que não se trata de documento 

novo e portanto não há possibilidade de juntada no processo após o 

momento oportuno. Embora o embargante alegue que tenha realizado o 

estorno, em nenhum momento juntou documentos que comprovassem que 

efetivamente o dinheiro voltou para a conta do autor, nem mesmo o 

documento juntado com os Embargos é capaz de comprovar tal alegação, 

haja vista que se trata de um comunicado ao cliente de que a solicitação 

de estorno foi recebida, o que não demonstra a efetiva devolução. 

Portanto, não há que se falar em existência de contradição na sentença, 

eis que o embargante nada havia juntado para comprovar a devolução dos 

valores. Com tais considerações, conheço dos presentes embargos para, 

no entanto, negar-lhes provimento, por ausência de contradição na 

sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto 

para análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, 
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da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004534-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004534-80.2017.8.11.0037. 

Promovente: EVA APARECIDA DA SILVA Promovido: VIVO S.A Trata-se 

de ação conexa com a ação n° 1004535-65.2017.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por EVA APARECIDA DA SILVA em 

face de VIVO S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega desconhecer 

o débito em questão. A empresa ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi 

devida, haja vista que a parte autora possui pendência referente a linha 

telefônica linha (66) 999186615, o que ensejou a negativação do seu 

nome. Analisando a questão verifico que a requerida comprovou suas 

alegações trazendo aos autos telas sistêmicas, termo de adesão e 

contratação de serviços e contrato de permanência por benefício 

devidamente assinados, pelas quais se pode verificar de forma detalhada 

que a requerente utilizou os serviços da reclamada e não efetuou o 

pagamento. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas 

sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a 

servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. No presente caso, a 

requerida juntou aos autos o termo de adesão e contratação de serviços, 

bem como o contrato de permanência por benefício, ambos devidamente 

assinados, onde demonstram a efetiva utilização dos serviços desta. 

Ademais, considerando a presunção de veracidade das provas, resta 

demonstrado que os serviços foram realmente utilizados. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes e a regularidade do débito. Além disso, no 

histórico de registro de débitos e inscrições negativas, consta em nome da 

autora outra negativação, o que nos faz concluir que a autora não tem 

zelo pelo seu bom nome, além de não cumprir com suas obrigações de 

consumidora. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide e JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e. a. Condeno a parte autora 

a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e 

honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que 

fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, 

artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual 

de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de 

perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004535-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004535-65.2017.8.11.0037 

Promovente: EVA APARECIDA DA SILVA Promovido: GAZIN COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Trata-se de ação conexa com a 

ação n° 1004534-80.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por EVA APARECIDA DA SILVA em face de GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Devidamente citado, 

o reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede 

de contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. A autora 

alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega desconhecer o 

débito em questão. A empresa ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi 

devida, eis que a parte autora efetuou compra de 01 (um) CELULAR 

SAMSUNG GALAXY GRAND DUOS pelo valor total de R$ 999,29 

(novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), no dia 

07/05/2014, na filial da requerida e não realizou o pagamento total do 

débito, o que ensejou a negativação do seu nome. Analisando a questão 
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discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos o contrato devidamente assinado, bem como que trouxe cópia 

do documento de identidade apresentado no ato da compra e que é 

idêntico ao documento anexado com a inicial. Portanto, há de se concluir 

que a autora efetuou a compra do aparelho celular na loja da requerida e 

não efetuou o pagamento total do débito. Sendo assim, a inscrição de seu 

nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

efetuou transação comercial com a ré, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA CERES DE OLIVEIRA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RENE FALCAO ALVES PINTO OAB - MT23034/O (ADVOGADO)

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002184-22.2017.8.11.0037 

Promovente: MAYRA CERES DE OLIVEIRA AQUINO Promovido: AZUL 

LINHAS AEREAS Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1002206-80.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MAYRA CERES DE OLIVEIRA AQUINO em face de AZUL LINHAS 

AEREAS. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A Reclamante alega que 

adquiriu passagem da companhia aérea, ora Reclamada, com o trecho de 

São Paulo/SP (Aeroporto de Guarulhos) para a cidade de Cuiabá/MT, com 

data marcada para 14/05/2017 (domingo), saindo às 23h15min e chegando 

ao destino final às 00h40min. No entanto, aduz que quando estava se 

dirigindo ao aeroporto, por volta de 19h00min, ao tentar efetuar o check-in 

pelo celular deparou-se com a impossibilidade de ser realizado. Dessa 

forma, entrou em contato com a companhia aérea para verificar o ocorrido 

e obteve a informação de que o Voo nº 2968 havia sido cancelado e 

alterado para o mesmo dia (14/05/2017), porém, com o horário de saída às 

18h25min, sob a argumentação de que o voo inicial não existe mais na 

malha aérea da empresa. Assevera que não foi comunicada do 

cancelamento do Voo e em razão disso não pode embarcar na data 

marcada, sendo realocada para o Voo do dia seguinte às 8h55min. Afirma 

ainda, que requereu à companhia aérea que a acomodasse em um hotel 

para aguardar até o horário do Voo, entretanto o seu pedido foi negado. A 

ré alega que a alteração do Voo ocorreu em razão da necessidade de 

adequação na malha aérea da empresa. Alega que a alteração foi 

comunicada a requerente através de seu e-mail e que foi dada toda 

assistência necessária. Compulsando os autos verifico que houve falha 

na prestação de serviços da reclamada, pois esta não prestou de forma 

adequada os serviços fornecidos a parte reclamante, eis que não avisou 

sobre o cancelamento do voo, bem como não deu suporte a reclamante, o 

que era seu dever. Em caso de cancelamento de Voo ou qualquer outra 

situação que interfira no itinerário, é responsabilidade da empresa aérea 

fazer a comunicação das mudanças. Vejamos: Art. 7º O transportador 

deverá informar o passageiro, imediatamente, sobre o cancelamento do 

voo ou interrupção do serviço e seu motivo pelos meios de comunicação 

disponíveis. § 1º O cancelamento programado de voo e seu motivo 

deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e 

duas) horas de antecedência do horário previsto de partida.” No mesmo 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO 

DE VOO. Hipótese em que a companhia aérea tem responsabilidade pela 

comunicação ao consumidor acerca das alterações nos horários de seus 

voos, independentemente do bilhete ter sido adquirido através da agência 

de turismo. Valor indenizatório mantido. PRELIMINAR AFASTADA. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056786486, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 26/03/2014) “ Portanto, cabe a 

empresa aérea fazer a comunicação sobre cancelamento e alteração do 

voo contratado. A empresa requerida alega ter realizado a comunicação 

do cancelamento do Voo, entretanto não juntou aos autos o suposto e-mail 

enviado a requerente, o que nos leva a concluir que o cancelamento 

ocorreu sem qualquer motivo. Além disso, é dever da requerida buscar 

meios para minimizar os impactos do ocorrido, conforme leciona os artigos 

8º e 14º da Resolução 141 da ANAC. Porém, a requerida não forneceu 

auxílio a requerente, bem como não buscou nenhum meio para cumprir a 

resolução da ANAC, o que aumentou ainda mais o sofrimento da autora. 

Levando em consideração que a requerida não efetuou a comunicação a 

requerente, bem como que o cancelamento causou transtornos a ela, que 

comprou antecipadamente a passagem para garantir o bom andamento de 

sua viagem, entendo que a requerida falhou na prestação de seus 

serviços e causou danos de ordem moral e material a autora. Ademais, é 

inegável que tal situação tenha extrapolado o mero aborrecimento e 

causado transtornos, indo além dos limites razoáveis, causando a autora 

cansaço mental e físico, eis que a requerida se manteve inerte no sentido 

de oferecer soluções que amenizassem o sofrimento da autora, bem como 

que não ofereceu nenhum suporte a autora. Verifica-se, assim a falha no 

serviço prestado pela reclamada, que não adotou e não ofereceu 

melhores alternativas para reduzir o sofrimento e o abalo gerado a autora, 

tornando-se passíveis de indenização. Nesse sentido: EMENTA DIREITO 

CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ASSISTÊNCIA 

MATERIAL NÃO PRESTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Na forma 

do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, 

regular e tempestivo. 2. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O 

exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos 

demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o 

provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 

655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Preliminar que se rejeita. 3. Responsabilidade civil. Transporte aéreo de 

passageiro. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o 

transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de 
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responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do 

Código Civil). A companhia aérea responde pelos prejuízos causados ao 

consumidor decorrente de modificação de horário do trecho contratado, 

sem informação prévia e adequada, resultando em perda de conexão e 

atraso para chegada ao destino. A quantia fixada está em consonância 

com a prova dos autos, devendo ser mantida. 4. Responsabilidade civil. 

Dano moral. A alteração de horário de voo, sem a comunicação prévia e 

que resulta em uma demora de cerca de 26 horas para o passageiro 

alcançar o seu destino, altera a expectativa de quem programa viagem de 

lazer ou a trabalho, atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra 

subjetiva do consumidor, que integram os direitos da personalidade, 

ultrapassando, pois, o mero dissabor. É, portanto, passível de indenização 

por danos morais Precedentes na Turma (ACJ20060111290522ACJ, 

Relator JESUINO RISSATO). 5. Dano moral. Valor da indenização. O valor 

fixado na sentença para a indenização (R$4.000,00) cumpre com 

adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. 

Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6. 

Solidariedade. Em razão de que a passagem foi adquirida por milhagem, a 

companhia aérea e a administradora do plano de fidelidade respondem 

solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor, eis que 

se encontram na mesma cadeia produtiva (art. 7º parágrafo único e art. 

25, parágrafo 1º, CDC). 7 Recurso conhecido e não provido. Custas 

processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a 

ausência de contrarrazões. (Processo RI 07005649320158070016, Orgão 

Julgador: SEGUNDA TURMA RECURSAL, Publicação Publicado no DJE : 

11/12/2015. Julgamento: 1 de Dezembro de 2015, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA) Desta forma, concluo pela procedência do pedido 

de dano moral. No que concerne à 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. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais. Quanto ao dano material, entendo pela sua procedência, 

haja vista que em razão do cancelamento do Voo a autora teve despesa 

extra com o estacionamento de seu veículo, conforme comprovante 

juntado nos autos. Portanto, a ré deve restituir o valor da diária extra do 

estacionamento em que a autora deixou seu veículo. Em razão do exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: 

a. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor há de ser corrigido 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença; b. 

Condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 14,00 (quatorze reais), a título 

de danos materiais devidamente comprovados nos autos, cujo valor há de 

ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença; Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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

 

Processo nº 1002245-77.2017.8.11.0037 Requerente: JULIO JOSE DOS 

SANTOS NETO Requerida: VIVO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Júlio Jose dos 

Santos Neto em face de Vivo S/A, diante de suposto lançamento indevido 

de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento. Decido. A 

parte reclamante propôs a presente ação, pugnando pela exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, visto desconhecer o débito 

ensejador da negativação. No mérito, a reclamada afirmou que a cobrança 

é devida, bem como apresentou uma gravação telefônica referente à 

contratação da prestação de serviço, restando claro a relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a 

parte autora impugnou a gravação de áudio anexada junto à contestação 

(juntada no id 9321453), não comprovou o pagamento do débito discutido 

nos autos e nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque 

não o fez. Há que se registrar que, embora a parte autora alegue que o 

áudio anexado à contestação não pode ser admitido como meio legítimo de 

prova, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a 

gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem 

conhecimentos do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de 

reserva da conversação não é considerada prova ilícita. (STF, AI 

578.858-AgR/RS, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 28/08/2009.) 

Assim, uma vez demonstrada a contratação, legítimo o direito de o credor 

levar o nome do devedor ao registro do cadastro de maus pagadores. 

Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte 

da reclamada. Assim, não há que se falar em dano moral. Pelo exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 de fevereiro 

de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODONI RUMORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002125-34.2017.8.11.0037 Reclamante: ODONI RUMORI 

Reclamada: CLARO S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANO MORAL proposta por Odoni Rumori 

contra Claro S/A, alegando ter descoberto a existência de restrição em 

seu nome junto à Reclamada. Afirma que desconhece o débito, motivo pelo 

qual requereu a procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento 

de indenização por danos morais devido inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito equivocadamente. Sustenta a parte promovente 

que não reconhece a dívida em questão, uma vez que não efetuou 

compras, não adquiriu produtos por telefones, e não contratou os 

serviços da empresa requerida, entretanto, foi surpreendida ao tomar 

conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao identificar o motivo, verificou que a inclusão foi 

realizada pela promovida no total de valor de R$ 67,11 (sessenta e sete 

reais e onze centavos) inserida na base de dados do SCPC/BOA VISTA. 

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, está restou infrutífera. 

Em contestação, a promovida junta vários documentos como: contrato 

assinado pela requerente e extrato mensal, cópias de documentos 
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pessoais apresentado pela requerente no ato da contratação e demais 

documentos probatórios. Sem impugnação juntada aos autos. 

Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente 

documental, onde as provas juntadas permitem, de forma segura, o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. No que tange a incompetência do Juizado Especial, 

fundada na tese de que há necessidade de produção de prova pericial 

complexa, não deve prosperar eis que, no caso, as provas produzidas até 

o momento processual são hábeis para julgamento da lide. Fundamento e 

Decido. Consoante se verifica dos fatos narrados na exordial e dos 

documentos colacionados aos autos, a parte Reclamante alega 

desconhecer a dívida contraída junto à instituição financeira em seu nome. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em 

comento, verifica-se que a reclamada colacionou aos autos contrato 

devidamente assinado pela requerente e extrato mensal, demonstrando a 

relação contratual e a existência do débito em questão. desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pela parte Reclamante. Ademais, CONDENO a parte reclamante a 

pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

(CNGC) e, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 14 de fevereiro de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003596-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003596-85.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE RODRIGUES 

DOS SANTOS Reclamada: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS - LTDA SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C/ 

INDENIZAÇÃO MORAL proposta por José Rodrigues dos Santos contra 

Gazin Comercio de Moveis e Eletrodomesticos - LTDA, alegando ter 

descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Afirma que desconhece o débito, motivo pelo qual requereu a procedência 

dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de indenização por danos 

morais devido inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

equivocadamente. Sustenta a parte promovente que não reconhece a 

dívida em questão, uma vez que não jamais utilizou qualquer tipo de 

serviço fornecido pela reclamada, foi surpreendida ao tomar conhecimento 

de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ao identificar o motivo, verificou que a inclusão foi realizada pela 

promovida no total de valor de R$ 159,69 (cento e cinquenta e nove reais 

e sessenta e nove centavos) inserida na base de dados do SCPC/BOA 

VISTA. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, está restou 

infrutífera. Em contestação, a promovida junta vários documentos como: 

contrato assinado pela requerente e extrato mensal, cópias de 

documentos pessoais apresentado pela requerente no ato da contratação 

e demais documentos probatórios. Sem impugnação juntada aos autos. 

Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente 

documental, onde as provas juntadas permitem, de forma segura, o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. No que tange a incompetência do Juizado Especial, 

fundada na tese de que há necessidade de produção de prova pericial 

complexa, não deve prosperar eis que, no caso, as provas produzidas até 

o momento processual são hábeis para julgamento da lide. Fundamento e 

Decido. Consoante se verifica dos fatos narrados na exordial e dos 

documentos colacionados aos autos, a parte Reclamante alega 

desconhecer a dívida contraída junto à instituição financeira em seu nome. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 
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comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em 

comento, verifica-se que a reclamada colacionou aos autos contrato 

devidamente assinado pela requerente e extrato mensal, demonstrando a 

relação contratual e a existência do débito em questão. desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pela parte Reclamante. Ademais, CONDENO a parte reclamante a 

pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

intime-se para pagas as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

conforme previsto na CNGC e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 14 de 

fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003609-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003609-84.2017.8.11.0037 

Promovente: NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Trata-se de ação conexa com as ações n° 

1003606-32.2017.8.11.0037 e 1005454-54.2017.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA 

em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Devidamente citado, o 

reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega 

desconhecer o débito em questão. O Banco réu, por sua vez, aduz que a 

inscrição foi devida eis que a parte autora é titular do cartão de crédito 

ELO NACIONAL MULTIPLO sob o nº 5067.XXXX.XXXX.4100, por meio do 

qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando a questão discutida verifico que o Banco requerido 

comprovou suas alegações trazendo aos autos as faturas do cartão de 

crédito que comprovam a utilização dos serviços e o não pagamento. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços do banco 

Requerido, conforme observa-se nas faturas do cartão de crédito, e não 

efetuou o pagamento de tal débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Além disso, o endereço 

informado nas faturas do cartão de crédito é o mesmo informado na inicial, 

portanto a autora tinha conhecimento dos débitos e inclusive adimpliu 

algumas das faturas. Considerando a presunção de veracidade das 

provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os serviços junto ao réu, 

resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte do réu. 

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo que a parte 

autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 14 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 14.02.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANGELO DI BERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 182 de 645



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001543-34.2017.8.11.0037 REQUERENTE: RODRIGO ANGELO 

DI BERTI REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos 

cumulada com Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de 

Urgência na qual a parte reclamante sustenta que teve seu nome inserido 

no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

já paga. O reclamante narra que no dia 01.04.2017 se dirigiu a sede da 

primeira reclamada para realizar pagamento da fatura do cartão de crédito 

administrado pela segunda reclamada, com vencimento no dia 10.04.2017. 

O pagamento foi realizado com sucesso. Alguns dias após o pagamento 

da fatura o reclamante alega que foi surpreendido com uma restrição no 

seu nome inserida pela primeira reclamada. O reclamante se deslocou a 

sede da primeira reclamada e realizou o pagamento do débito descrito na 

restrição para retirar a restrição do seu nome, ocasião em que foi 

informado por prepostos da primeira reclamada que o débito já havia sido 

quitado, ocasião em que solicitaram o estorno do segundo pagamento feito 

pelo reclamante. Diante das informações dos prepostos da primeira 

reclamada, o reclamante teve conhecimento de que seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida já quitada. Assim, a parte 

reclamante requer a declaração de inexistência do débito, a restituição do 

valor pago em dobro e a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. Instrui a inicial o extrato de restrição (pág. 

42), comprovante do pagamento feito no dia 01.04.2017 (pág. 44), 

consulta das faturas (pág. 45), extrato bancário comprovando pagamento 

feito no dia 26.04.2017 (pág. 47) e comprovante do pagamento feito no dia 

26.04.2017 (pág. 48). As reclamadas ao contestarem a presente ação 

afirmam que o equívoco cometido por elas foi ocasionado pelo próprio 

reclamante que realizou o pagamento em duplicidade. Narram que quando 

a primeira reclamada foi cancelar o segundo pagamento feito pelo 

reclamante, acabou por cancelar não só o pagamento, como também 

cancelou a fatura, o que deixou no sistema um débito em aberto que 

culminou na inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito. Em 

que pese tenham as reclamadas alegado que o erro do reclamante é que 

ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, as 

provas dos autos indicam que houve uma falha das reclamadas na gestão 

dos pagamentos que culminou na anotação indevida do nome da parte 

reclamante. Analisando o extrato de restrições apresentado pela própria 

reclamada (pág. 159), observa-se que a anotação tratada no presente 

processo foi incluída no dia 10/04/2017, ou seja, após o reclamante ter 

realizado o primeiro pagamento. Com isso, vislumbra-se que o reclamante 

realizou o primeiro pagamento e por algum motivo que não restou 

demonstrado no processo, as reclamadas não constataram o 

adimplemento do débito e procederam com a cobrança. O erro das 

reclamadas só foi constatado quando o reclamante, de boa-fé, realizou o 

pagamento do débito descrito na restrição, ocasião em que a primeira 

reclamada constatou o pagamento em duplicidade. Infere-se, portanto, que 

a inclusão dos dados pessoais da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, por erro das reclamadas 

sem qualquer provocação do reclamante. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir condutas que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. 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 prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Analisando o extrato de restrições trazido pela parte reclamante, 

observa-se que a restrição tratada no presente processo é a única 

restrição em seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 

do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da 

parte reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$8.000,00 (oito mil reais). No tocante ao pedido de 

repetição do indébito, tenho que este não merece procedência, pois não 

restou comprovada a má-fé das reclamadas. Aliás, restou evidenciado no 

processo a boa-fé das reclamadas ao providenciarem o estorno do valor 

pago logo que constataram a falha no sistema de pagamento. A parte 

reclamante informou na impugnação (pág. 172), que o valor foi 

integralmente ressarcido no dia 19.05.2017. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, o 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no 

sistema Projudi. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Às providências. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002105-43.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALESSANDRO 

NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC/2015. Preliminar Do Interesse de Agir O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 
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um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a parte requerida praticou ato ilícito, que 

lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, 

pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para 

pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, por dívida no valor de R$ 

503,60 (quinhentos e três reais e sessenta centavos). No entanto, a parte 

requerente alega que não reconhece o apontamento em questão. A 

inclusão do nome da parte requerente no cadastro de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito está comprovada através da juntada do 

extrato de restrições do banco de dados SCPC (pág. 28). Ao contestar, a 

parte requerida afirma que o débito discutido no processo teve origem em 

contrato firmado entre a parte requerente e o Banco do Brasil. O crédito 

de titularidade do Banco foi cedido posteriormente para a reclamada que 

realizou a cobrança dos débitos não adimplidos pela parte reclamante. 

Acompanha a contestação os seguintes documentos: • Instrumento 

particular de cessão de direitos de créditos (pág. 73 à 76); • Contrato de 

adesão a produtos e serviços pactuado entre a parte requerente e o 

banco cedente (pág. 77 à 79); • Contrato de abertura de conta corrente e 

conta poupança pactuado entre a parte requerente e o banco cedente 

(pág. 81 à 82); • Comprovante de solicitação de empréstimo devidamente 

assinado pela parte requerente (pág. 83); • Declaração de cessão de 

crédito (pág. 85). Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à defesa. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil/2015. In casu, vislumbro que a parte reclamante não 

apresentou impugnação. O código de processo civil, no artigo 411, inciso 

III, dispõe que presume ser autêntico o documento quando não houver 

impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Através da 

análise do conjunto de documentos apresentado pela parte reclamada é 

possível constatar que os fatos ocorreram da forma como narrado na 

contestação. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento), sobre o 

sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, 

ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, o qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Nao sendo pagas, 

anote-se, conforme previsto na CNGC. Após, caso não haja pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003594-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003594-18.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSE RODRIGUES 

DOS SANTOS Reclamada: TELEFONICA DATA S.A e VIVO S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C/ INDENIZAÇÃO MORAL proposta por José 

Rodrigues dos Santos contra Telefonica Data S.A e Vivo S.A alegando ter 

descoberto a existência de restrição em seu nome junto à Reclamada. 

Afirma que desconhece o débito, motivo pelo qual requereu a procedência 

dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento de indenização por danos 

morais devido inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

equivocadamente. Sustenta a parte promovente que não reconhece a 

dívida em questão, uma vez que não jamais utilizou qualquer tipo de 

serviço fornecido pela reclamada, foi surpreendida ao tomar conhecimento 

de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ao identificar o motivo, verificou que a inclusão foi realizada pela 

promovida no de valor de R$ 29,98 (vinte e nove reais e noventa e oito 

centavos) inserida pela primeira requerida, e outras nos valores de R$ 

619,44 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 

323,56 (trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) 

inserida pela segunda requerida na base de dados do SCPC/BOA VISTA. 

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, está restou infrutífera. 

No mérito, a reclamada afirmou que a cobrança é devida, bem como 

apresentou uma gravação telefônica referente à confirmação da 

atualização do plano que estava ativo, restando claro a relação jurídica 

entre as partes. Impugnação juntada aos autos. Compulsando os autos, 

verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No que tange 

a incompetência do Juizado Especial, fundada na tese de que há 

necessidade de produção de prova pericial complexa, não deve prosperar 

eis que, no caso, as provas produzidas até o momento processual são 

hábeis para julgamento da lide. Fundamento e Decido. Consoante se 

verifica dos fatos narrados na exordial e dos documentos colacionados 

aos autos, a parte Reclamante alega desconhecer a dívida contraída junto 

à instituição financeira em seu nome. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Pois 

bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a parte autora impugnou a 

gravação de áudio anexada junto à contestação, contudo, não comprovou 
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o pagamento do débito discutido nos autos e nem apresentou motivos 

satisfatórios e suficientes porque não o fez. Há que se registrar que, 

embora a parte autora alegue que o áudio anexado à contestação não 

pode ser admitido como meio legítimo de prova, o Supremo Tribunal Federal 

firmou o entendimento de que a gravação de conversa telefônica feita por 

um dos interlocutores, sem conhecimentos do outro, quando ausente 

causa legal de sigilo ou de reserva da conversação não é considerada 

prova ilícita. (STF, AI 578.858-AgR/RS, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 

DJ de 28/08/2009.) Assim, uma vez demonstrada a contratação, legítimo o 

direito de o credor levar o nome do devedor ao registro do cadastro de 

maus pagadores. Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer 

ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há que se falar em dano 

moral. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pela parte Reclamante. Ademais, CONDENO a parte reclamante a 

pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

anote-se, conforme previsto na CNGC. Após, não sendo requerido o 

cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SIQUEIRA RESPLANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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: 1002104-58.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ARNALDO 

SIQUEIRA RESPLANDE REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, por dívida no valor de 

R$ 197,57 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos). 

Contudo, narra a reclamante que desconhece a origem da restrição em 

seu nome. Ao contestar, a reclamada alega que a parte reclamante é 

titular de uma conta corrente administrada por ela, por meio da qual, a 

parte reclamante pactuou renegociação de dívida no valor de R$ 3.006,84 

(três mil e seis reais e oitenta e quatro centavos), para pagamento em 27 

(vinte e sete) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$149,51 

(cento e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos). Todavia, a 

renegociação de dívida não foi adimplida, ocasionando a inscrição do 

nome da parte reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos 

na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que fez, conforme se verifica nos documentos acostados 

à defesa. Visando comprovar suas alegações a parte reclamada trouxe 

documentos pessoais da parte reclamante (pág. 79 e 80); Proposta de 

Abertura de Conta (pág. 83 à 86) e Renegociação de dívida (pág. 63). Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. A parte 

reclamante não apresentou impugnação, requereu a desistência do 

processo e, caso não fosse deferida a desistência, requereu a realização 

de perícia grafotécnica. Contudo, analisando os documentos trazidos pela 

reclamada, observa-se que não é necessária a realização de prova 

pericial, pois os documentos que instruem o processo indicam que o 

presente caso não se trata de fraude. A parte reclamada apresentou os 

documentos pessoais da parte reclamante que foram usados no momento 

da contratação, o que demonstra a idoneidade da contratação. A parte 

reclamante não impugnou seus documentos pessoais que foram 

apresentados pela reclamada, nem mesmo explicou como esses 

documentos de caráter pessoal e de porte obrigatório foram parar em 

posse dela. Não existe no processo notícia de que os documentos 

pessoais da parte reclamante foram extraviados, furtados ou roubados. O 

código de processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presume ser 

autêntico o documento quando não houver impugnação da parte contra 

quem foi produzido. Assim, a parte reclamante não cumpriu com o ônus de 

provar fatos constitutivos do seu direito, devendo-se reputar como 

verdadeiro os fatos narrados na contestação. Desta forma, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Como frisado, não há confronto da parte 

autora perante os documentos juntados na contestação, e da sua inércia 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude, transmutando seu 

silêncio em admissão. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, 

diante dos documentos suscitados, e, de forma negligente e desidiosa 

ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a 

parte autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação, e 

após a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de 

forma inequívoca a origem do débito, silente restou, e ainda requereu a 

desistência da ação. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do 

CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO 

a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte requerente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor corrigido da causa à época do pagamento, nos termos do artigo 81, 

do CPC. Ademais, ainda, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas do processo, bem como dos honorários do advogado que fixo no 

montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55, da Lei n.º 

9.099/95. Após o transito em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pagas, anote-se, conforme previsto na CNGC. 

Após, caso não seja requerido o cumprimento da sentença, dê-se baixa 

nos autos. Publicada no Sistema PJe. Intime-se. Às providências. Submeto 

os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA 

SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000633-41.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO MARIA 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do CPC, 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 COBRANÇA INDEVIDA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por JOÃO MARIA NASCIMENTO em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra prevista no artigo 373 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 no artigo 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a parte reclamada vem 

realizando cobranças indevidas na sua conta de telefonia móvel sob o 

pretexto de contratação dos serviços “SERVIÇOS DE TERCEIROS 

TELEFONICA DATA e SERVIÇOS DE TERCEIROS”, os quais nunca 

contratou. Afirma que entrou em contato com o “SAC” da reclamada 

visando cancelar as cobranças indevidas, porém não obteve êxito. Assim, 

requereu ao final da demanda ressarcimento dos valores indevidamente 

descontados em dobro e indenização por danos morais. Através das 

faturas apresentadas pela parte reclamante (pág. 22 à 88), fica 

demonstrado que a parte reclamada realizou diversas cobranças na conta 

do autor, sob o pretexto de contratação dos serviços. Por outro lado, a 

parte reclamada deixou de instruir os autos com documento hábil que 

demonstrasse a legitimidade da cobrança dos serviços. A parte reclamada 

fez a juntada de telas do sistema visando comprovar a contratação dos 

serviços pela parte reclamante. Contudo, cumpre esclarecer que as telas 

do sistema são documentos obtidos no sistema de software da reclamada 

e podem ser facilmente alteradas pelos operadores do sistema para 

desvirtuar a realidade dos fatos, não servido portanto como meio de prova 

A parte reclamada é responsável pela cobrança indevida dos serviços 

não contratados, mormente porque a ela competia o dever de cautela e 

verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. Mesmo após a parte 

reclamante levar a conhecimento dela a falha na prestação do serviço, 

mesmo assim ela continuou realizando cobranças indevidas. Portanto, as 

cobranças referentes aos serviços “SERVIÇOS DE TERCEIROS 

TELEFONICA DATA e SERVIÇOS DE TERCEIROS” devem ser declaradas 

indevidas. Dessa forma, os valores cobrados ilicitamente da conta da 

parte reclamante deverão ser restituídos em dobro, com fundamento no 

artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

Conquanto a empresa promovida tenha praticado um ilícito (cobrança 

indevida), esta falha na prestação dos serviços não possui potencialidade 

lesiva para implicar na violação a direitos fundamentais de cunho 

personalíssimo e, portanto, na reparação de danos morais. Saliente-se 

que a cobrança indevida por si só se traduz em mero aborrecimento, visto 

que trivial e comum da sociedade moderna podendo ser e o foi suportado 

pela parte promovente. Aliás, a história revela e é certo que a vida em 

sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA - INTERNET - COBRANÇA 

INDEVIDA - SERVIÇO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A mera cobrança indevida de serviço não utilizado pelo consumidor, por si 

só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Transtornos 

e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de 

qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Dano moral é a dor 

subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No 

caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de 

bem integrante da personalidade da autora. O mero aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

(TJMT; Turma Recursal; RI n.º 0018568-56.2015.811.0002; Juiz Relator Dr. 

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; julgado em 12/06/2017). Ante o 

exposto, decido pela procedência em parte dos pedidos contidos na inicial 

para: 1) Condenar a reclamada restituir em dobro o valor de R$312,13 

(trezentos e doze reais e treze centavos), equivalente as cobranças 

indevidas nas contas da parte reclamante em virtude dos serviços 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFONICA DATA e SERVIÇOS DE 

TERCEIROS”, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada 

desconto, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação válida; 

2) Determinar que a reclamada cancele e se abstenha de cobrar os 

serviços denominados “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFONICA DATA e 

SERVIÇOS DE TERCEIROS” , e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito
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Processo nº 1004541-72.2017.8.11.0037 Reclamante: THIAGO PIRES DA 

COSTA LOPES Reclamado: BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO. 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Cuida-se pedido de indenização por 

danos morais, proposta por Thiago Pires da Costa Lopes em face de 
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Banco Losango S.A – Banco Múltiplo, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e 

decido. A parte reclamante alega que teve seu nome negativado nos 

órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o 

débito negativado. Em defesa, a reclamada anexa a contestação contrato 

supostamente assinado pelo requerente. Ocorre que, embora tenha 

negado a culpa, de uma simples análise verifica-se que a assinatura 

constante do contrato apresentado pela requerida não é a similar a 

assinatura do requerente constante do documento pessoal CNH e 

procuração anexas a inicial. Ademais, resta comprovado que o requerente 

se encontrava em trabalho no momento da suposta compra já que o 

extrato de horas trabalhadas (id 10008843) comprovam a veracidade da 

informação constante da inicial. Assim, tenho que a demandada utilizou-se 

inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a 

veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que 

indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte 

reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso restou patente a desídia da requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 15 de fevereiro de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003049-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDIONIR ALVES DIAS OAB - MT0013448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 1003049-45.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA 

FILHO REQUERIDA: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Pleiteia a parte reclamante indenização por 

danos morais, ao argumento que após solicitar o cancelamento dos 

serviços de telefonia prestados pela requerida, a mesma continuou 

realizando cobranças e incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Contesta a requerida aduzindo que ao contrário do que alega a 

parte reclamante, o cancelamento da linha ocorreu no mês de setembro de 

2016 e as cobranças são devidas, vez que os débitos foram originados 

em data anterior a solicitação de cancelamento. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. Pois bem, tratando-se de pedido 

de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato 

ilícito ensejador da pretensão. A petição inicial, quanto aos fatos, é 

extremamente genérica, não indicando sequer o dia do pedido de 

cancelamento dos serviços, narra apenas que foi feito no mês de 

Setembro. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se no extrato de restrições que a negativação foi realizada com 

base em débito com vencimento no dia 10.08.2016, ou seja, débito anterior 

ao pedido de cancelamento. Ainda nos documentos que instruem a inicial, 

existem diversas faturas de consumo com os respectivos comprovantes 

de pagamentos. Contudo, dentre as faturas apresentadas pela parte 

reclamante, não estão contidas as faturas dos mêses de Agosto e 

Setembro de 2016, que são as faturas que levaram seu nome a ser 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Nos documentos que 

acompanham a petição inicial não existe nenhum comprovante de 

pagamento das faturas dos meses de agosto e setembro de 2016. Assim, 

por mais que a parte reclamante narre na inicial que está sendo cobrada 

indevidamente por débitos gerados após o pedido de cancelamento, o 

conjunto probatório do processo indica que o débito tratado no presente 

processo foi originado antes do pedido de cancelamento. Resta 

evidenciado, portanto, que a parte reclamante não logrou êxito em provar 

os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do 

CPC. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - 

PEDIDO DE CANCELAMENTO NEGADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CARÊNCIA DE PROVAS DO 

PEDIDO DE CANCELAMENTO - PROTOCOLOS DUVIDOSOS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO ? DESPROVIDO. A inicial deve ser 

acompanhada de provas indiciárias mínimas a fim de comprovar a ilicitude 

provocada pela demandada, sendo assim, a ausência dos fatos 

constitutivos do direito, leva a improcedência dos pedidos iniciais, 

consoante o art. 333, inciso I do CPC. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJMT; Turma Recursal; RI n.º 0012512-41.2014.811.0002; Relator Dr. Juiz 

Alex Nunes De Figueiredo; julgado em 04/09/2015). (grifo nosso). Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de débitos e nem em 

configuração de danos morais. Não restou comprovada a ocorrência de 

qualquer das hipóteses descritas no artigo 142, do CPC. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003606-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT0015541A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003606-32.2017.8.11.0037 

Promovente: NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA Promovido: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Trata-se de ação 

conexa com as ações n° 1003609-84.2017.8.11.0037 e 

1005454-54.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA em face de BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. Devidamente citado, o 

reclamado apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. A autora 

alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega desconhecer 

o débito em questão. A ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi devida 

eis que a parte autora adquiriu o cartão de crédito de nº 

6059.1901.5138.5016 foi adquirido no ano de 2016, no seguinte 

estabelecimento comercial conveniado a Requerida: DROGARIA ULTRA 

POPULAR-PRIM. DO LESTE, CNPJ nº 15.684.294/0001-95, com sede na 

Rua Piracicaba, nº 510, Centro, na cidade de Primavera do Leste/MT. 

Alega a requerida que a requerente utilizou o cartão para efetuar compras 

na drogaria conveniada e não efetuou o pagamento, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando a questão discutida verifico que o Banco requerido 

comprovou suas alegações trazendo aos autos as notas das compras 

efetuadas, bem como telas sistêmicas que comprovam a utilização dos 

serviços e o não pagamento. Portanto, há de se concluir que a autora 

utilizou os serviços do banco Requerido, conforme observa-se nas notas 

de compra, e não efetuou o pagamento de tal débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Além disso, a requerida juntou áudio da conversa entre a requerente e a 

atendente da requerida, onde a requerente tenta efetuar o desbloqueio do 

cartão de crédito, sendo que este não foi possível em razão da requerente 

estar com as faturas do cartão em atraso, portanto é certo que a 

requerida tinha conhecimento do débito e não o adimpliu. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

utilizou os serviços junto ao réu, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 14 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

14.02.2018 Eviner Valério

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003598-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003598-55.2017.8.11.0037 

Promovente: LUZIMAR GOMES MOREIRA Promovido: BANCO PAN S.A. 

Trata-se de ação conexa com as ação n° 1003599-40.2017.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LUZIMAR GOMES 

MOREIRA em face de BANCO PAN S.A. Devidamente citado, o reclamado 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega 

desconhecer o débito em questão. O Banco réu, por sua vez, aduz que a 

inscrição foi devida eis que a parte autora a autora aderiu legalmente ao 

contrato 40677685, formalizado em 12/05/2010, por meio do qual foram 

contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de 

seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Analisando a questão discutida verifico que o Banco requerido comprovou 

suas alegações trazendo aos autos o contrato de abertura de crédito e 

demais documentos utilizados para realização do financiamento, que 

comprovam a contratação dos serviços e o não pagamento. Portanto, há 

de se concluir que a autora utilizou os serviços do banco Requerido, 

conforme observa-se nos documentos juntados, e não efetuou o 

pagamento de tal débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os 

serviços junto ao réu, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em declaração de 
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inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

15.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003601-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003601-10.2017.8.11.0037. 

Promovente: MARCIA RIBEIRO TRAJANO Promovido: VIVO S.A Trata-se 

de ação conexa com a ação n° 1003603-77.2017.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARCIA RIBEIRO TRAJANO em 

face de VIVO S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

autora alega que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega desconhecer 

o débito em questão. A empresa ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi 

devida, haja vista que a parte autora possui pendências referente à linha 

telefônica n° (66) 996770544, o que ensejou a negativação do seu nome. 

Analisando a questão verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos telas sistêmicas e Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas, pelas quais se pode verificar de forma 

detalhada que a requerente utilizou os serviços da reclamada e não 

efetuou o pagamento. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen 

(telas sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si 

a servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. No presente caso, a 

requerida juntou aos autos relatório de chamadas, onde demonstram a 

efetiva utilização dos serviços desta. Além disso, juntou aos autos as 

faturas referentes a linha móvel pertencente a autora, o que comprova 

que esta utilizou os serviços da requerida, entretanto não cumpriu com o 

pagamento. Ademais, considerando a presunção de veracidade das 

provas, resta demonstrado que os serviços foram realmente utilizados. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes e a regularidade do débito. 

Além disso, no histórico de registro de débitos e inscrições negativas, 

constam o nome da autora em débito com diversas empresas, bem como a 

existência de outras negativações, o que nos faz concluir que a autora 

não tem zelo pelo seu bom nome, além de não cumprir com suas 

obrigações de consumidora. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide e 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO e. a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Condeno a requerente ao pagamento do débito no valor 

de R$ 201,34 (duzentos e um reais e trinta e quatro centavos), corrigido 

monetariamente (INPC/IBGE), contado desde o vencimento e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, a contar desta sentença. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 15.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004631-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA JANAINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004631-80.2017.8.11.0037 

Promovente: PAULA JANAINA DO NASCIMENTO Promovido: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Devidamente citado, o reclamado 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 
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provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao 

banco de dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto alega 

desconhecer o débito em questão, bem como aduz que não possui 

qualquer vínculo com o réu. O Banco réu, por sua vez, aduz que a 

inscrição foi devida eis que a parte autora é titular da conta corrente 

número 119922, na agência 4344, com data de abertura em 16/02/2016, 

por meio do qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Analisando a questão discutida verifico que o 

Banco requerido comprovou suas alegações trazendo aos autos o 

contrato de abertura de conta corrente, bem como o contrato de produtos 

e serviços, que comprovam a utilização dos serviços e o não pagamento. 

Além disso, a ré juntou aos autos extratos da movimentação da conta e 

telas sistêmicas que demonstram de forma detalhada que a autora utilizou 

a conta corrente aberta. Ademais, a assinatura constante nos contratos é 

visivelmente igual à assinatura constante na procuração juntada pela 

autora. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços do 

banco Requerido, conforme observa-se nas telas sistêmicas, e não 

efetuou o pagamento total de tal débito. Sendo assim, a inscrição de seu 

nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

utilizou os serviços junto ao réu, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte do réu. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

15.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004485-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON HURMANN NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004485-39.2017.8.11.0037. 

Promovente: HUDSON HURMANN NEVES Promovido: MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por HUDSON HURMANN NEVES em face de MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito dos 

pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. O reclamante 

alega no dia 26.08.2016 por volta das 14:52horas trafegava pela Rodovia 

MT 130, de Rondonópolis sentido a Primavera-MT, quando chocou contra 

um objeto móvel lançado por outro veículo vindo em direção contrária, o 

que ocasionou na rachadura do para-brisa de seu veículo. A requerida, 

por sua vez, alega que realizou vistoria no local e em momento algum foi 

identificado quaisquer objetos na pista de rolamento que pudesse 

relacionar com o fato danoso. Compulsando os autos verifico que neste 

caso o ônus da prova é da promovida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

da Lei nº 8.078/90. Em que pese se tratar de prestadora de serviço 

público, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6º, 

da Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, 

calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de 

conservação e manutenção da via). Assim, impõe-se analisar, no caso em 

exame, a existência de culpa da concessionária prestadora de serviço 

público pela ocorrência do fato em debate, bem como do nexo causal 

entre a sua conduta e o dano suportado pelo autor (conserto do 

automóvel). No caso dos autos a responsabilidade subsiste, pois evidente 

que o dano sofrido pelo autor decorreu da existência de objeto na pista, a 

qual deveria ser satisfatoriamente conservada, configurando, portanto, 

culpa na modalidade negligência. Assim já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARREMESSO DE 

PEDRA DESPRENDIDA DO ASFALTO CONTRA PÁRA-BRISA. A 

responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos 

causados aos usuários dos serviços prestados, na hipótese, é subjetiva, 

calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de 

conservação e manutenção da via).(TJ-RS, Relator: Mário Crespo Brum, 

Data de Julgamento: 15/12/2011, Décima Segunda Câmara Cível). Portanto, 

considerando o mencionado ônus probatório, bem como analisando as 

nuances da lide, os pressupostos da responsabilidade civil restaram 

indubitavelmente configurados. Assim, é certo que o fato danoso se deu 

por culpa da requerida que tem o dever de manutenção e conservação da 

via, sendo que falhou na prestação de seus serviços. No que tange à 

indenização por danos morais, entendo pela procedência. Além da 

constatação do nexo causal entre o dano relatado e a omissão da 

requerida, que não foi diligente na retirada das pedras que se 

encontravam na pista, evidente o transtorno suportado pelo autor, que 

conforme documento acostado aos autos demonstra que este tentou 

solucionar a situação administrativamente. Assim, teve seu pedido negado 

sem nenhuma justificativa ponderável. Vê-se assim tamanha 

desorganização e descaso da concessionária frente ao consumidor, 

atitude esta ensejadora de indenização. Dessa forma, na fixação do 

quantum indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, 

por um lado, um valor que para o autor se torne inexpressivo e, por outro, 

que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando, que a 

indenização do dano imaterial, tem efeito sancionatório ao causado do 

dano e compensatório à vítima, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - OBJETO NA PISTA - RODOVIA PEDAGIADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO Nº 5.1 TRU/PR - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTUM MANTIDO EM R$ 5.000,00 - DANO MATERIAL COMPROVADO - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 
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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 - 0021576-50.2012.8.16.0182/0 - 

Curitiba - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 02.02.2016) (TJ-PR - RI: 

002157650201281601820 PR 0021576-50.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 02/02/2016, 1ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 15/02/2016). Nesta linha de raciocínio, 

entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) de danos morais atenta 

para os critérios acima mencionados, sobretudo para o caráter 

punitivo-pedagógico, o qual nada mais é do que evitar que novos danos 

sejam causados por este mesmo fato. Isso posto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a ré ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos 

morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais 

do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados 

da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no Pje. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 15 de fevereiro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 15.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002167-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR DE SOUZA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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: 1002167-83.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DEUZIMAR DE 

SOUZA PARENTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Mérito Afirmando a parte reclamante que não possui débito com a 

reclamada, negando que teria assinado os documentos acostados à 

contestação, assim faz-se necessária a realização de prova pericial, até 

porque o ponto controvertido, in casu, reside em saber se a assinatura 

aposta no contrato apresentado na contestação foi lançada por terceiro 

ou pela própria parte reclamante. Na hipótese vertente, a assinatura 

lançada nos contratos em referência guardam semelhança com a 

assinatura lançada pela requerente nos autos, inclusive no termo de 

audiência de conciliação. Destarte, não é possível, sem prova pericial, 

afirmar, com absoluta certeza, de que a assinatura aposta no contrato 

apresentado pela reclamada não provém do próprio punho da parte 

reclamante. No presente caso, evidencia-se, portanto, a 

imprescindibilidade de realização de prova pericial no contrato reportado, 

visando atestar a autenticidade ou não da firma da parte reclamante, para 

o efetivo deslinde da controvérsia. Não existem no processo outros 

elementos capazes de confirmar que a parte reclamante contratou 

empréstimo com a empresa reclamada além da Proposta de Abertura de 

Conta Corrente e Termo de operação. Registre-se que a realização da 

prova pericial grafotécnica impõe rito complexo que não se coaduna com 

os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que norteiam a Justiça Especializada. Conforme dispõe o artigo 

3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, 

não se coaduna com a perícia grafotécnica, de natureza complexa, que 

viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A 

perícia grafotécnica não pode ser realizada pela simples inquirição de 

técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Em caso similar 

ao dos autos, assim decidiu a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, em 13/03/2013, relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO 

NÃO REALIZADO. INCLUSÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo nos autos contrato a 

justificar os débitos, em que constam lavradas assinaturas visivelmente 

semelhantes, imperiosa a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais, bem como, pode ser reconhecida, de ofício, pelo 

magistrado. A extinção do processo sem o julgamento do mérito não obsta 

a propositura de nova ação perante a Justiça Comum para discutir o direito 

ora pleiteado, até porque mero boletim de ocorrência produzido 

unilateralmente não tem o condão de dar a segurança ao magistrado 

acerca da veracidade de suas informações, bem como, da não 

celebração do contrato. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: Art. 46. O julgamento em 

segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do 

processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 

confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá 

de acórdão. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, ressalvada a suspensão, nos moldes do artigo 12, da Lei 

nº. 1.060/1950, diante da gratuidade de justiça concedida. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT; Turma Recursal Única; RI n.º 

0016658-62.2013.811.0002; Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 

julgado em 13/03/2013). No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão, 

que determinada a realização de pericia técnica para determinar a 

veracidade ou falsidade da assinatura: AÇÃO DE COBRANÇA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO – FALSIDADE DE ASSINATURA – 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C 

ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe 

ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme 

dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de 

conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir 

a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. 

(TJMT; Ap 138334/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial detém 

competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o 

deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, 

assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Por cuidar-se de 

matéria de ordem pública, as condições da ação podem ser apreciadas em 

qualquer fase do processo. Pelo exposto, decido pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Transitada em 

julgado, arquive-se. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TANIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 1003194-04.2017.8.11.0037 REQUERENTE: FRANCISCA TANIA 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 
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fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor da causa, 

na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído 

pela parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, é 

dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de 

indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando que a parte 

autora possui pretensão reparatória de 20 (vinte) salários mínimos, este 

deverá ser o valor da causa. No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Sustenta a parte reclamante que teve seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelas reclamadas por dívidas nos valores 

de R$117,65 (cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) e 

R$185,50 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Contudo, a 

parte reclamante alega que não tem débito algum com as reclamadas. As 

reclamadas, em sua peça de bloqueio, afirmam que a parte reclamante 

possui relação jurídica com elas, tendo contraído obrigações que restaram 

inadimplidas, justificando as inscrições de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, as reclamadas sustenta que é completamente 

descabida a pretensão da reclamante, seja em relação ao pleito de 

declaração de inexistência de débito, seja com relação ao pleito de 

indenização por danos morais, eis que a inclusão do seu nome no rol de 

inadimplentes deu-se de forma legítima. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenham as reclamadas alegado que não praticaram 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentaram 

documento apto a demonstrar a relação jurídica existente entre as partes 

e nem comprovaram a existência do débito que motivou a negativação. 

Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte reclamante, a 

fim de comprovar a relação jurídica entre as partes e na ausência de 

comprovação de contratação, presume-se verdadeira a versão posta na 

inicial. Também não existe no processo nenhum documento que demonstre 

a existência do débito ensejador da restrição. Cabe salientar que a prova 

da existência do débito não é impossível de ser produzida pelas 

reclamadas, pois bastava trazer ao autos as faturas de consumo ou 

extrato de movimentação financeira demonstrando a inadimplência da 

reclamante. Contudo, as reclamadas nem sequer citam em sua 

contestação as operações que geraram os débitos discutidos no 

processo. A ausência de demonstração do débito dificulta até mesmo a 

impugnação da parte reclamante, pois não sabendo a origem do débito, 

não tem como ela provar o adimplemento da dívida. Assim, as reclamadas 

não se desincumbiram de comprovar fatos modificativos ou extintivos do 

direto da parte reclamante, não cumprindo com seu ônus, conforme 

preceitua o 373, II do CPC. Infere-se, portanto, que ocorreu a inscrição 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. 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 condutas que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta das requeridas 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que as 

reclamadas não agiram com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica da parte requerente, decorrente da negativação de seu nome, 

pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. As reclamadas são, sabidamente, empresas de grande 

porte. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se que as restrições tratadas no presente processo são as 

únicas anotações no nome da reclamante. Não se aplica no presente 

caso, a Súmula nº 385 do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que 

as reclamadas negativaram o nome da parte requerente não havia 

nenhuma negativação preexistente. Portanto, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais). Ex 

Positis, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, decido pela procedência 

em parte da pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito 

aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva da restrição em 

relação ao débito discutido nestes autos; por fim, condenar solidariamente 

as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais a parte 

reclamante, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros 

de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal 

de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Oficie o órgão restritivo para 

que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao 

débito objurgado. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 20 (vinte) salários 

mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o pedido de 

danos morais formulado na petição inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei. Publique-se. Intime-se. Às providências. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CALISTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002103-73.2017.8.11.0037 Requerente: VALERIA CALISTO 

DE SOUZA Requerida: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Valeria Calisto de 

Souza em face de Telefônica S/A, diante de suposto lançamento indevido 

de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento. Decido. A 

parte reclamante propôs a presente ação, pugnando pela exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, visto desconhecer o débito 

ensejador da negativação. No mérito, a reclamada afirmou que a cobrança 

é devida, bem como apresentou uma gravação telefônica referente à 

contratação da prestação de serviço, restando claro a relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Compulsando o procedimento, vê-se que a 

parte autora impugnou a gravação de áudio anexada junto à contestação, 

não comprovou o pagamento do débito discutido nos autos e nem 

apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque não o fez. Há que 

se registrar que, embora a parte autora alegue que o áudio anexado à 

contestação não pode ser admitido como meio legítimo de prova, o 

Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a gravação de 

conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimentos 

do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da 

conversação não é considerada prova ilícita. (STF, AI 578.858-AgR/RS, 2ª 

Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 28/08/2009.) Assim, uma vez 

demonstrada a contratação, legítimo o direito de o credor levar o nome do 

devedor ao registro do cadastro de maus pagadores. Diante do exposto, 
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ausente comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. 

Assim, não há que se falar em dano moral. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência 

imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora 

arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, 

condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado,intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pagas, anote-se, conforme previsto na CNGC e, caso não 

haja requerimento de cumprimento de sentença, dê-se baixa nos autos. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 12 de fevereiro de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003545-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003545-74.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO 

IVANILTON ESTEVAM DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Preliminar Prescrição Inicialmente, 

a parte reclamada sustenta que o direito da parte autora está prescrito, 

haja vista que a ação foi ajuizada após 03(três) anos do evento causador 

do dano. Deixo de acolher a prejudicial de mérito sustentada pela 

reclamada, haja vista que a contagem do prazo prescricional, no presente 

caso, começa da ciência da parte autora da negativação do seu nome. A 

parte autora teve ciência da restrição em 03 de julho de 2017, conforme 

extrato de restrições apresentado. Assim, vislumbra-se que o direto não 

se encontra prescrito. Da competência do juizado especial Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela reclamada, 

para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por 

ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, sendo 

dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os elementos 

probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Assim, rejeito a preliminar em epígrafe. Da Falta de Interesse 

de Agir O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de 

agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil 

com a demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a parte requerida 

praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Conexão Não há que se falar em conexão entre os processos citados 

pela reclamada, pois discutem restrições feitas por pessoas jurídicas 

distintas, tendo por base contratos diferentes com valores divergentes. 

Assim, rejeito a preliminar suscitada Mérito Sustenta a parte reclamante 

que teve seu nome inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes 

dos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por dívida no valor de 

R$ 50,43 (cinquenta reais e quarenta e três centavos). Contudo, a 

reclamante narra desconhecer os motivos ensejadores de sua 

negativação, pois não reconhece a legitimidade do débito cobrado. A 

reclamada contestou a presente ação afirmando que a negativação do 

nome da parte autora se deu em razão do não pagamento de crédito 

pessoal. A reclamada explica que a parte reclamante utilizou cheque 

especial da conta corrente para cobrir gastos do cartão de crédito e não 

deixou saldo positivo na conta para quitar o cheque especial, o que levou 

seu nome a ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Cabia à 

reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

fez, conforme se verifica nos documentos acostados à defesa. Visando 

comprovar suas alegações a parte reclamada trouxe junto a contestação 

proposta de abertura de conta de depósito para pessoa física; termo de 

adesão a cestas e serviços; extrato mensal da conta corrente; dados da 

proposta de abertura de conta corrente e contratação de produtos e 

serviços pessoa física; documentos pessoais da parte reclamante. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte 

reclamante ao apresentar impugnação à contestação, impugnou as 

assinaturas apresentadas nos contratos e nada disse a respeito dos seus 

documentos pessoais que foram apresentados no momento da 

contratação. No entanto, a assinatura presente nos contratos, guardam 

profunda semelhança com as assinaturas presentes nos documentos que 

instruem o presente processo. Ademais, a perícia se mostra 

desnecessária, pois existem outros elementos de prova capazes de 

provar a veracidade das alegações presentes na contestação. A parte 

reclamante não impugnou seus documentos pessoais apresentados pela 

reclamada, nem mesmo explicou como esses documentos de caráter 

pessoal e de porte obrigatório foram parar na posse da reclamada. Não 

existe no processo nenhuma notícia de que o documento pessoal da parte 

reclamante tenha sido perdido, furtado ou até mesmo roubado. Além disso, 

os documentos pessoais da parte reclamante trazidos pela reclamada, 

são os mesmos documentos que instruíram a petição inicial. O código de 

processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presumem ser autêntico 

os documentos quando não houver impugnação da parte contra quem foi 

produzido. Assim, a parte requerente não cumpriu com o ônus de provar 

fatos constitutivos do seu direito, devendo-se reputar como verdadeiro os 

fatos narrados na contestação. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 
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processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove 

por cento), sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pagas, anote-se conforme previsto na CNGC e, após, não 

sendo requerido cumprimento de sentença, baixe-se os autos ao arquivo 

definitivo. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003546-59.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO 

IVANILTON ESTEVAM DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Preliminar 

Prescrição Inicialmente, a parte reclamada sustenta que o direito da parte 

autora está prescrito, haja vista que a ação foi ajuizada após 03(três) 

anos do evento causador do dano. Deixo de acolher a prejudicial de mérito 

sustentada pela reclamada, haja vista que a contagem do prazo 

prescricional, no presente caso, começa da ciência da parte autora da 

negativação do seu nome. A parte autora teve ciência da restrição em 03 

de julho de 2017, conforme extrato de restrições apresentado. Assim, 

vislumbra-se que o direto não se encontra prescrito. Da competência do 

juizado especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Assim, rejeito a preliminar em epígrafe. Da Falta 

de Interesse de Agir O exercício do direito de ação deve estar fundado no 

interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional 

necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito 

de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja 

resistência à pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito 

instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto 

Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do 

Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, 

localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, 

como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 

estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a 

parte requerente que a parte requerida praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois a parte 

que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Conexão Não há que se falar em 

conexão entre os processos citados pela reclamada, pois discutem 

restrições feitas por pessoas jurídicas distintas, tendo por base contratos 

diferentes com valores divergentes. Assim, rejeito a preliminar suscitada 

Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome inserido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, por dívida no valor de R$ 357,28 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). Contudo, a reclamante 

narra desconhecer os motivos ensejadores de sua negativação, pois não 

reconhece a legitimidade do débito cobrado. A reclamada contestou a 

presente ação afirmando que a parte reclamante possuía cartão de crédito 

administrado pela mesma, porém deixou de efetuar os pagamentos 

pertinentes ao uso do cartão, o que fez com que seu nome fosse incluso 

no cadastro de inadimplentes. Cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que fez, conforme se verifica 

nos documentos acostados à defesa. Visando comprovar suas alegações 

a parte reclamada trouxe junto a contestação proposta de abertura de 

conta de depósito para pessoa física; termo de adesão a cestas e 

serviços; extrato mensal da conta corrente; dados da proposta de 

abertura de conta corrente e contratação de produtos e serviços pessoa 

física; documentos pessoais da parte reclamante e faturas de consumo. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A 

parte reclamante ao apresentar impugnação à contestação, impugnou as 

assinaturas apresentadas nos contratos e nada disse a respeito dos seus 

documentos pessoais que foram apresentados no momento da 

contratação. No entanto, a assinatura presente nos contratos, guardam 

profunda semelhança com as assinaturas presentes nos documentos que 

instruem o presente processo. Ademais, a perícia se mostra 

desnecessária, pois existem outros elementos de prova capazes de 

provar a veracidade das alegações presentes na contestação. A parte 

reclamante não impugnou seus documentos pessoais apresentados pela 

reclamada, nem mesmo explicou como esses documentos de caráter 

pessoal e de porte obrigatório foram parar na posse da reclamada. Não 

existe no processo nenhuma notícia de que o documento pessoal da parte 

reclamante tenha sido perdido, furtado ou até mesmo roubado. Além disso, 

os documentos pessoais da parte reclamante trazidos pela reclamada, 

são os mesmos documentos que instruíram a petição inicial. O código de 

processo civil, no artigo 411, inciso III, dispõe que presumem ser autêntico 

os documentos quando não houver impugnação da parte contra quem foi 

produzido. Além dos documentos pessoais da parte reclamante trazidos 

pela reclamada, observa-se nas faturas de consumo trazidas pela parte 

reclamada que o cartão de crédito foi utilizado por período de tempo 

considerável, inicialmente as faturas eram pagas com regularidade e a 

inadimplência surgiu após tempo de uso do cartão. O consumo 

demonstrado no presente processo não demonstra que o caso em análise 

se trata de fraude, em virtude da existência de pagamento por parte da 

reclamante. Assim, a parte requerente não cumpriu com o ônus de provar 

fatos constitutivos do seu direito, devendo-se reputar como verdadeiro os 

fatos narrados na contestação. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove 

por cento), sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 
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custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Transitada 

em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo 

pagas, anote-se conforme previsto na CNGC e, após, não sendo 

requerido cumprimento de sentença, baixe-se os autos ao arquivo 

definitivo. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000169-80.2017.8.11.0037 

Promovente: ROSEMEIRE COSTA DA SILVA Promovido: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ROSEMEIRE COSTA DA SILVA 

em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Da Justificava da autora pela ausência 

em Audiência de Conciliação A autora juntou documentos comprovando 

que atualmente está trabalhando na cidade de Juína-MT e por não poder 

se ausentar do serviço, bem como por questões financeiras não foi 

possível comparecer à audiência de conciliação. Acolho a justificativa 

apresentada pela autora e ainda, deixo de designar nova audiência em 

razão de a parte ré não demonstrar interesse em realizar composição 

amigável, bem como por questões de celeridade e economia processual 

que são princípios norteadores dos Juizados Especiais. Passo à análise 

do mérito. A autora alega que a ré efetuou a cobrança da parcela do mês 

de setembro de 2016, entretanto tal parcela já estava quitada. Aduz que 

mesmo buscando solução para o impasse e apresentado o comprovante 

de pagamento da parcela, a ré se recusou a dar baixa no sistema e ainda 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A empresa ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi 

devida eis que a parte autora não efetuou o pagamento das parcelas dos 

meses de outubro/2016 a janeiro/2017, o que gerou a inscrição de seu 

nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Analisando a questão discutida verifico que a ré comprovou suas 

alegações trazendo aos autos extratos dos débitos o que comprovam que 

a autora não efetuou o pagamento das parcelas. Embora a autora alegue 

que compareceu na sede da ré no mês de outubro de 2016 para retirar o 

boleto referente aquele mês e a ré expediu boleto cobrando também a 

fatura do mês de setembro, o boleto expedido está com data de expedição 

no dia 08/11/2016 e vencimento para o dia 09/11/2016. Assim, levando em 

consideração as datas dos documentos apresentados pela autora, bem 

como os documentos e alegações apresentados pela ré, há de se concluir 

que na verdade o boleto expedido no dia 08/11/2016 trata-se das parcelas 

dos meses de outubro e novembro e não de setembro e outubro como 

alegado pela autora. Além disso, a autora somente juntou comprovante de 

pagamento até o mês de setembro de 2016, o que nos leva a crer que as 

parcelas seguintes estão realmente em aberto, conforme a parte ré 

demonstrou. Considerando a presunção de veracidade das provas, 

aliadas ao fato de que a autora não efetuou o pagamento das parcelas de 

outubro em diante, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito 

por parte da ré, que inseriu devidamente os dados da autora no banco de 

dados dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de fevereiro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 16.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIGOFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010289-97.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JEFERSON 

ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: TRIGOFORTE INDUSTRIA E COMERCIO 

DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A Reclamada 

devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação, contudo, não 

apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado (ID n. 

4959667), razão pela qual, nos termos do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e 

art. 344 do C.P.C., reconheço a revelia. Passo ao mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que a 

Reclamada apresentou 08 (oito) cheques antes do prazo legal, todos em 

06/07/2015, conforme extrato juntado aos autos (ID n. 3602738). A 

reclamante, acionada pelo seu banco, em 07/07/2015, fez uma Declaração 

de Ocorrência de Desacordo Comercial (ID n. 3602762). Com isso, os 

cheques foram sustados e devolvidos por desacordo comercial – motivo 

21. Em análise aos cheques juntados aos autos (ID n. 3602746- pag. 1 à 

16), verifico que todos são pós-datados em datas futuras à emissão. 

Tenho que razão assiste ao reclamante. A jurisprudência consolidada 

agasalha a responsabilidade da empresa que não cumpre o prazo 

avençado, causando prejuízo de ordem moral ao emitente, que confiou 

que o cheque seria apresentado na data aprazada, evidente a 

conseqüência com a devolução do cheque pelo banco sacado. Nesse 

sentido, é a SÚMULA N. 370 do STJ: “Caracteriza dano moral a 

apresentação antecipada de cheque pré-datado”. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na 
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esfera psíquica do reclamante, decorrente dos transtornos causados pela 

apresentação dos cheques na mesma data causaram transtornos de 

grande ordem ao reclamante. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 7.000,00. Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a revelia da reclamada, nos termos do art. 20, caput, da lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, 

a título de danos morais, R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIANE ISABEL MINUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO 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: 8010268-24.2016.8.11.0037 REQUERENTE: GABRIANE ISABEL 

MINUZZI REQUERIDO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE 

INTERCAMBIO LTDA., COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

A Primeira Reclamada (COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE), 

devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação, contudo, 

não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual, nos termos 

do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, reconheço a revelia. 

Ainda em preliminares, verifico que a Segunda Reclamada (RCI BRASIL – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA) apresentou 

preliminar de ilegitimidade passiva. Em análise a suas alegações, verifico 

que possui razão. Não encontrei nos autos qualquer relação da 

reclamante com a segunda reclamada. Ademais, no contrato juntado aos 

autos (ID n. 3602287), há menção quanto a RCI RESORTS CONDOMINIUS 

INTERNATIONAL, que apesar de ser homônimo, não há provas de que 

pertencem ao mesmo grupo econômico. Em face ao exposto, forçoso se 

acolher a preliminar soerguida, excluindo da lide a Segunda Reclamada 

(RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA), por 

reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da lide. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado é a extinção da 

demanda, sem resolução ao mérito, nos termos do art. 485, IV, do C.P.C., 

em relação a Segunda Reclamada (RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA). Passo ao mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante o desfazimento do negócio jurídico (aquisição do título em 

questão) e indenização por danos morais, ao argumento de que adquiriu 

um título da primeira reclamada (COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE), 

contudo, todas as vezes que tentou utilizá-lo, viu-se impedido. Junta 

reclamações administrativas, bem como inúmeros contatos com a 

reclamada. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Primeira Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Da análise dos autos, restou incontroversa a 

situação narrada na exordial pela parte Reclamante, haja vista que a 

Primeira Reclamada não apresentou contestação no prazo legal, 

considerando que foi declarada revel. No caso, trata-se de relação de 

consumo lato sensu, ficando caracterizado o defeito do serviço e o dano 

decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente caso. Logo, não 

tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi prestado corretamente, 

ônus do qual lhes competia, tornam-se verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao pedido para desfazimento do negócio jurídico – 

contrato (ID n. 3602287), percebo que ele não se concretizou, visto que 

inúmeras vezes a reclamante tentou usufruiu do objeto adquirido, contudo, 

sem sucesso. Razão pela qual, entendo que deve ser desfeito, devendo a 

reclamante ser restituída, de forma simples, pelo valor pago, no importe de 

R$ 6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais). Quanto ao dano 

moral, não há dúvidas que a falha na prestação de serviços causou a 

Reclamante transtornos que não se confundem com o mero aborrecimento 

do dia a dia, sendo tudo isso passível de indenização. Fixo o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a 

revelia da primeira reclamada (COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE), 

nos termos do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC; 2) A 

extinção da demanda, sem resolução ao mérito, nos termos do art. 485, IV, 

do C.P.C., em relação a Segunda Reclamada (RCI BRASIL – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA), ante sua ilegitimidade passiva; 3) 

O desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes ( contrato - 

ID n. 3602287), com a devolução simples do valor pago, no importe de R$ 

6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da celebração do contrato (27/06/2014) e 

4) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004648-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004648-19.2017.8.11.0037 Requerente: ROSICLEIA 

PEREIRA ARAUJO Requerida: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora denuncia a desistência da ação, 

manifestando assim, o seu desinteresse no prosseguimento do feito. 

Assim, a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe. 

Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença, para que surtam e 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de 

Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pelo 

reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
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resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de 

fevereiro de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 24 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004079-18.2018.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

proposta por Adilson Joaquim de Souza em face de Telefônica Brasil S/A, 

diante de suposta falha na prestação dos serviços. I - Da Denunciação a 

Lide Rejeito-a, uma vez que não vislumbro a necessidade de denunciação 

a lide. I – Da Ilegitimidade Passiva das Requeridas A reclamada arguiu, em 

preliminar, a ilegitimidade passiva. In casu, rejeito a preliminar, uma vez 

que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade 

solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 

Ultrapassadas as preliminares, passo a analisar o MÉRITO da demanda. 

Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As 

condições maiores para a produção probatória, neste caso, estão com a 

reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por 

este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Aduz o autor que, 

contratou junto a requerida um seguro vinculado ao número de telefone 

celular (66)99679-8809, no valor de R$ 9,90 (nove reais e noventa 

centavos) mensais, incorporadas à fatura mensal, no qual garante 

isenção de cobrança de faturas por até 08 meses em caso de 

desemprego. Contudo, no mês de março de 2017 o autor ficou 

desempregado, situação pelo qual contatou a requerida e informou sobre 

a situação, solicitando o seguro que foi contratado, porém não obteve 

resposta. Decorrido o período de 03 meses, em que o requerente se 

encontrava desempregado, a reclamada bloqueou sua linha telefônica 

deixando o requerente impossibilitado de efetuar e receber ligações. Neste 

sentido, devido ao insucesso nas tentativas de solucionar o problema 

junto à reclamada o requerente se dirigiu até o Procon de Primavera do 

Leste-MT, onde foi determinada a isenção das faturas em atraso dos 

meses 04, 05 e 06 de 2017, bem como o desbloqueio da linha. Por fim, 

requer indenização por danos matérias e morais ante a falha de prestação 

pela reclamada. No mérito, a demandada assevera teses que não tem 

ligação fática com a inicial, uma vez que apresenta defesa referente a 

relação jurídica entre as partes o que não é objeto da lide. Pois bem. 

Compulsando os autos, vê-se que, a demandada não cumpriu com seu 

ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, motivo 

pelo qual tenho que houve falha na prestação de serviço que resultou no 

dever de indenizar o requerente pelos danos sofridos. A responsabilidade 

da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. No pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, uma vez 

que, no presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, assim, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). Grifei. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Ainda, comporta acolhimento o pedido de restituição do valor 

pago pelo reclamante a título de pagamento de seguro, posto que 

devidamente comprovado nos autos. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Também, 

para lhe restituir o valor de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa 

centavos) pelos danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo o processo com resolução 

de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005534-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS VALERIO DE AMORIM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1005534-18.2017.8.11.0037 Reclamante: DOMINGOS 

VALERIO DE AMORIM Reclamado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de Reclamação ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – CEF, objetivando declarar inexistentes débitos com a 

requerida. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. Analisando detidamente o presente feito, verifico que o Juizado 

Especial não é competente para processar e julgar a presente ação, nos 

termos do art. 8º da Lei 9.099/95, uma vez que uma das partes é pessoa 

jurídica de direito público da União. Nesse sentido, segue a jurisprudência 

da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: "MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA 

AUTARQUIA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. O art. 8º da Lei 

9.099/95 estabelece expressamente que as pessoas jurídicas de direito 

público não podem ser partes nos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais. (MSI, 3475/2008, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 14/04/2009, Data da publicação no DJE 

27/04/2009).” E ainda, nesse mesmo sentido é a redação dada pelo 

Enunciado nº 8, da Fazenda Pública XXXV, Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais – FONAJE: “De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e 

considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não 

inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não 

cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual 

Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem 

contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).” Grifo nosso. 

Ademais, a Resolução nº 004/2014, do Tribunal Pleno do Estado de Mato 

Grosso, não alterou o artigo da legislação vigente, no que se refere às 

partes legítimas para figurarem no polo das demandas de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Oportuno registrar, ainda, que a 

incompetência absoluta deve ser declarada “ex officio” pelo julgador, forte 

no art. 64, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, a extinção do 

presente feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, RECONHEÇO E DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUIZADO para processar e julgar a presente ação e, via de consequência, 

com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c o art. 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

exame do mérito. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 17 de fevereiro 

de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011936-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE ALMEIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011936-30.2017.8.11.0037 Reclamante: CRISTINA DE 

ALMEIDA VIEIRA Reclamada: ITAU UNIBANCO S.A SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DANO MORAL proposta por Cristina de Almeida Vieira contra Itau 

Unibanco S/A, alegando ter descoberto a existência de restrição em seu 

nome junto à Reclamada. Afirma que desconhece o débito, motivo pelo 

qual requereu a procedência dos pedidos e por fim, objetiva o recebimento 

de indenização por danos morais devido inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito equivocadamente. Sustenta a parte promovente 

que não reconhece a dívida em questão, uma vez que não possui débitos 

junto a requerida, entretanto, foi surpreendida ao tomar conhecimento de 

que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

identificar o motivo, verificou que a inclusão foi realizada pela promovida 

no total de valor de R$ 1.073,05 (hum mil e setenta e três reais e cinco 

centavos) na base de dados do SCPC/BOA VISTA. Realizada a audiência 

para tentativa de conciliação, está restou infrutífera. Em contestação, a 

promovida junta vários documentos como: contrato assinado pela 

requerente e extrato mensal, cópias de documentos pessoais 

apresentado pela requerente no ato da contratação e demais documentos 

probatórios. Impugnação juntada aos autos. Compulsando os autos, 

verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No que tange 

a incompetência do Juizado Especial, fundada na tese de que há 

necessidade de produção de prova pericial complexa, não deve prosperar 

eis que, no caso, as provas produzidas até o momento processual são 

hábeis para julgamento da lide. Consoante se verifica dos fatos narrados 

na exordial e dos documentos colacionados aos autos, a parte 

Reclamante alega desconhecer a dívida contraída junto à instituição 

financeira em seu nome. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em 

comento, verifica-se que a reclamada colacionou aos autos contrato 

devidamente assinado pela requerente e extrato mensal, demonstrando a 

relação contratual e a origem e existência do débito em questão. desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 
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advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pela parte Reclamante. Ademais, CONDENO a parte reclamante a 

pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

conforme previsto na CNGC e, após, não sendo requerido cumprimento de 

sentença, baixe-se os autos ao arquivo definitivo. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 17 de 

fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR COSTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ANTONIO DE MARCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001577-09.2017.8.11.0037 Promovente: BRUNO CESAR 

COSTA DE MORAIS Promovido: CLOVIS ANTONIO MARCHI Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada em 26/07/2017 para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

juntar aos autos o novo endereço da reclamada ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, 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; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002128-86.2017.8.11.0037 Promovente: JAMIR DE JESUS 

Promovido: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Inicialmente, ressalto que o 

pedido de desistência de ação, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE 

só poderá ser homologado ante a ausência de indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária, o que não restou afastado nos presentes autos 

ante o conjunto probatório apresentado pelo Reclamado, razão pela qual 

indefiro o pedido de desistência formulado no Id 9400195. Passo ao mérito. 

Alega a Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega 

desconhecer, pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a 

declaração de inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

valores negativados são devidos, visto que a autora contratou serviços 

telefônicos, utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com 

suas obrigações. Requer, portanto, a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada de áudio em mp3, constando a confirmação de 

dados pessoais do Reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, não impugnada pela parte Autora a existência do débito 

demonstrado pelo Reclamado, concluo pela improcedência dos pedidos 

autorais. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Conclui-se, ainda, que devido ao 

fato da parte autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter 

vantagem, pois utilizou o judiciário para fim contrário, com o intuito de 

retirar todas as restrições de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé 

tentando induzir esse juízo ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. 

Evidente a má-fé da parte reclamante pois tenta, de forma desprezível, 

utilizar-se da justiça para fins escusos, para ilegalmente se ver livre de 

dívida de excesso de consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, e ainda RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Com arrimo no que dispõe o inciso I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 
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de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002196-36.2017.8.11.0037 Reclamante: ALDETE XAVIER 

RAMOS Reclamada: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando a necessidade de produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de reclamatória em que 

o Autor postula a condenação da Reclamada a pagar-lhe indenização por 

danos materiais e morais, em virtude de furto de objetos no interior de seu 

automóvel, no momento em que este se encontrava no estacionamento 

privativo oferecido pela empresa ré, enquanto realizava compras. Para 

comprovar o alegado, o Reclamante juntou o cupom fiscal da compra 

realizada no supermercado, o Boletim de Ocorrência narrando os fatos 

ocorridos, recibo de pagamento de franquia, recibo de táxi para 

deslocamento até a delegacia para registro de B.O. e documento do carro 

do qual alega que ocorreu o furto. Em sua contestação, a Reclamada 

sustenta que: - não existe qualquer prova de que os objetos furtados 

estavam no interior do veículo, existindo enorme possibilidade da 

Reclamante ter sido negligente com os itens de segurança do seu veículo, 

bem como os bens nele deixado. - o registro de ocorrência policial nada 

comprova. Tratam-se de alegações unilaterais na qual, para que tenha 

credibilidade, necessário se faz apresentar outras provas que corroborem 

com os fatos e, como pode ser visto, não é a realidade nestes autos. 

Inicialmente, cumpre registrar que reparação de dano de veículo ocorrido 

no interior estacionado em estabelecimento comercial enseja a reparação 

por danos materiais, conforme sumulado no enunciado nº 130 do STJ, 

segundo o qual “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de 

dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. Pois bem. 

Resta incontroverso nos autos que o Reclamante esteve no 

estabelecimento comercial da empresa Reclamada para realizar compras 

no dia 15.15.2017, uma vez que juntou aos autos o cupom fiscal da 

compra no supermercado. Com relação aos danos materiais relacionados 

ao reparo do veículo e o gasto de locomoção até a delegacia para registro 

de Boletim de Ocorrência, verifico que a Autora se incumbiu do ônus 

probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, 

II do CPC, uma vez que os danos descritos na inicial foram enumerados 

com recibo de pagamento. Por fim, quanto ao dano moral, entendo que 

houve ofensa indevida aos direitos de personalidade do Reclamante, ante 

o descaso impresso nas atitudes da Reclamada diante da gravidade do 

fato ocorrido dentro de suas dependências, sendo certo que a sua 

conduta caracterizou o dano moral. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL_Nº 

70073148967 (Nº CNJ 0079011-79.2017.8.21.7000) Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE PERTENCES DO VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. Tratando-se de relação de 

consumo, a responsabilidade do supermercado/réu é objetiva (art. 14 do 

CDC). Ônus probatório dos autores em provar o nexo de causalidade 

entre o evento danoso e o defeito do serviço, do qual se desincumbiram. 

Prova constante dos autos suficiente para demonstrar o furto de 

pertences do interior do veículo, estacionado no supermercado/réu, 

enquanto os autores efetuavam compras. Tese de defesa do caso fortuito 

ou força maior, descabida, conforme entendimento do STJ, porquanto a 

empresa/ré tem o dever de oferecer segurança ao cliente. Dever de 

indenizar pelo dano material e moral, este último in re ipsa. Quantum fixado 

a título de dano moral, em R$ 3.000,00, para cada um dos autores, 

mantido, porquanto adequado aos parâmetros utilizados pela Câmara. 

PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073148967, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado 

em 27/04/2017). (g.n.) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA dos pedidos 

formulados na petição inicial e o faço para: CONDENAR a parte reclamada 

a reembolsar à parte reclamante o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte 

reais), a título de danos materiais, com o pagamento de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, corrigidos monetariamente pelo INCP, a partir da 

citação válida (art. 405 CC), e correção monetária com base no art. 398 do 

Código Civil; CONDENAR o Reclamado a pagar indenização por danos 

morais ao Reclamante à importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que 

deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002364-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILMA CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE LONGHI OAB - MT0005089A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002364-38.2017.8.11.0037 Promovente: ADILMA CORDEIRO 

DA SILVA Promovido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento antecipado da lide 

se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de 

outras provas. Sem preliminares, passo à análise do mérito da presente 

demanda. Postula a Reclamante, declaração de inexistência de débito, bem 

como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, sob o argumento de que sofreu cobranças indevidas em 

suas faturas de consumo, com aumento considerável do valor contratado. 

A Reclamada sustenta, em síntese, que houve utilização muito acima do 

contratado, com contratações de diversos pacotes adicionais, ligações 

interestaduais, internet e outros serviços, sem contudo, efetuar do 

pagamento dos serviços. Requer a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que o reclamante 

juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do 

seu direito, desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, artigo 373, do NCPC, 

uma vez que apresentou os três últimos pagamentos com valor 

aproximado do contratado. Ademais, a Reclamada não colacionou aos 

autos qualquer documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe 

competia. Tampouco apresentou as faturas de utilização dos serviços que 

menciona em contestação. De igual forma, devidamente comprovado os 

danos extrapatrimonais, porquanto a atitude arbitrária da Reclamada 

causou à parte Reclamante dano passível de ser indenizado, notadamente 

porque o consumidor não pode ficar à mercê de cobranças injustificadas. 

Assim, tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a seara do mero 

aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o desrespeito e 

descaso com que as empresas Reclamadas agiram perante a 

consumidora, porquanto se recusaram a atender a solicitação da 

Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das 

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos 
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pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de R$ 1.000,00 (mil reais); B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada 

dos juizados especiais; C) DETERMINAR o refaturamento do débito relativo 

ao mês de junho/2015 de acordo com o valor contratado; D) CONDENAR a 

reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 

14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08. 

MANTENHO a liminar concedida no Id nº 8259237. Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002744-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA AMARO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDIONIR ALVES DIAS OAB - MT0013448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002744-61.2017.8.11.0037 Promovente: VICENCIA AMARO 

CARDOSO Promovido: SERASA S/A. CONFEDERACAO NACIONAL DE 

DIRIGENTES LOJISTAS SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade 

de produção de prova oral. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela segunda Reclamada em sede de contestação, uma vez que 

não mantém, tampouco reproduz as informações lançadas nos bancos de 

dados que protegem o crédito, atuando apenas como entidade reguladora 

de tais órgãos. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" 

DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL. A 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL não ostenta 

legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda cuja causa de pedir 

consiste na alegação de ausência da notificação prévia exigida pelo art. 

43, § 2º, do CDC, porquanto não é órgão arquivista, mas regulador dos 

bancos de dados, e, por isso, não cadastra nem divulga informações 

desabonatórias de crédito. APELO DESPROVIDO LIMINARMENTE, COM 

FULCRO NO ART. 557 "CAPUT" DO CPC. (Apelação Cível Nº 

70067897793, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 18/02/2016). Passo ao mérito. Alega a 

Reclamante que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao 

crédito pelas Reclamadas indevidamente, por suposta dívida em atraso 

perante o Supermercado São João. Aduz que nunca recebeu nenhuma 

notificação quanto à inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Requer a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por 

danos morais. Em contestação, a primeira Reclamada alega e comprova 

que a emissão de carta de comunicação foi encaminhada para o endereço 

fornecido pelo Supermercado São João, visto que o banco de dados 

cadastrais, depende totalmente dos dados que os seus clientes lhe 

fornecem, tendo em vista o contrato de prestação de serviço celebrado, 

que assim estipula. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a primeira Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, 

restando demonstrado em contestação que foi obedecida a notificação 

determinada pelo art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 STJ. Corroborando: 

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DOS DADOS EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR 

DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 

A lei não exige comprovante de recebimento da notificação acerca da 

inclusão dos dados do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. A 

postagem da notificação a ser enviada é suficiente para cumprir o 

disposto no art. 42, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. Entidade de 

proteção ao crédito que demonstrou a postagem da comunicação prévia 

ao consumidor, no endereço indicado pelo credor. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

165997220168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016) Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento 

dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PERGENTINO JOSE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002970-66.2017.8.11.0037 Reclamante: JEFFERSON 

PERGENTINO JOSE DO CARMO Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem 

preliminares, passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos 

morais e declaração de inexigibilidade de dívida em face da inserção de 

seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, 

alegando que desconhece o débito negativado. A Reclamada, em 

contestação, alega que a reclamante é sua cliente e que, a inscrição 

negativa diz respeito a inadimplência das suas faturas. Requer a 

improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da Reclamante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Ademais, diante da inserção dos dados da parte autora nos 

referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, 

cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só 

já gera um abalo moral. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO 
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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. MINORAÇÃO. O valor 

da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. (...). Precedentes do e. STJ. 

Ausente prova da má-fé impõe-se manutenção na forma simples. 

RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA 

PARTE AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068842368, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS discutidos nestes autos nos 

valores de R$ 155,85 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 

centavos) e R$ 61,80 (sessenta e um reais e oitenta centavos), proibindo 

a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, 

no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados 

especiais; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à 

parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 

1% ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação e a 

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010987-06.2016.8.11.0037 REQUERENTE:  BIAZI 

TELECOMUNICACOES LTDA - EPP REQUERIDO: CLARO S.A. Processo nº 

8010987-06.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Alega o reclamante que solicitou 

o cancelamento dos serviços junto a reclamada, contudo, esta lhe 

ofereceu a suspensão temporária do plano, por 04 (quatro) meses e 

posterior reativação do plano, garantindo-lhe o mesmo número, com 

vantagens promocionais, tendo o reclamante assentido. Contudo, após o 

retorno, os problemas persistiram, tendo o reclamante solicitado o 

cancelamento novamente. Todavia, a reclamada disse que para o 

cancelamento seria cobrado uma multa de R$ 10.000,00. O Autor então 

procurou o PROCON Municipal, sendo oferecido um acordo pela 

Reclamada, o qual não foi concretizado ante a inércia da reclamada. Diz 

que na sequência foi negativado pela Reclamada, não conseguindo a 

solução administrativa da demanda, conforme inúmeros protocolos que 

junta. Requereu tutela de urgência para suspensão do plano contratado e 

das negativações decorrentes dele, a qual foi concedida (ID n. 3612165). 

A Reclamada em contestação argumenta que os fatos relatados pela parte 

autora na exordial não são capazes de gerar o dano moral pleiteado. 

Alega que existe uma carência mínima a ser cumprida, por isso cobrou a 

referida multa. Aduz ausência de responsabilidade civil. Em que pese os 

argumentos da Reclamada, a parte Reclamante acostou aos autos 

inúmeros protocolos, os quais sequer foram refutados pela Ré. No caso, 

trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente 

caso. Logo, não tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi 

prestado nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de 

rescisão do negócio jurídico, entendo que razão assiste ao autor. Deve, 

portanto, este ser rescindido, sem qualquer ônus ao reclamante o contrato 

celebrado entre as partes, juntado ao autos (ID N. 3612132- pág, 15 a 21). 

Quanto ao dano moral, tenho que ficou evidenciado o vício na prestação 

dos serviços da Reclamada, por não fornecer um serviço adequado, 

configurando, assim, a prática de ato ilícito, ensejando reparação. 

Ademais, verificou-se os transtornos sofridos pela parte autora ao ficar 

tentando inutilmente solucionar administrativamente os problemas 

apresentados, não tendo a Reclamada por sua vez, sequer o cuidado de 

resolver a questão sem qualquer burocracia ou empecilho, preferindo ao 

revés, desprezar o lamento da Autora continuar a cobrar por serviços que 

não estavam sendo devidamente prestados. Quantifico o dano moral em 

R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) Mantenho a tutela antecipada (ID n. 

3612165); 2) Suspender o contrato celebrado entre as partes, juntado ao 

autos (ID N. 3612132- pág, 15 a 21) e, 3) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000855-72.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WESLEY DA SILVA 

PIRES REQUERIDO: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc., Certo é que se mostra lícito às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas questões 

postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação 

dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação 
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da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes 

são capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos 

autos. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação da transação pactuada nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJE. Após, arquive-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95 Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA COSTA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FERNANDES DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003809-91.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO PAULO DA 

COSTA NETO REQUERIDO: SOLANGE FERNANDES DE LIMA - ME Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte reclamada, por dívida no valor de R$ 192,50 

(cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos). No entanto, a parte 

autora alega que não reconhece o apontamento em questão. A inclusão 

do nome da parte requerente no cadastro de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito está comprovada através da juntada do extrato de 

restrições do banco de dados SCPC. Ao contestar, a parte reclamada 

afirma que o autor fez alguns serviços em sua loja, porém não realizou a 

contraprestação. A reclamada afirma que tentou receber o valor por 

diversas vezes e não obteve êxito, não restando outra alternativa a não 

ser a inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito. Acompanha a contestação ordem de 

serviço devidamente assinada pela parte reclamante, bem como “print 

screen” de tela de celular que demonstra contato do reclamante com a 

reclamada. Cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à defesa. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil/2015. A parte reclamante, ao apresentar impugnação 

sustentou que a parte requerida juntou aos autos nota de serviço com 

valor diverso da dívida tratada no processo e sem a assinatura da parte 

reclamante. Contudo, da análise da impugnação observa-se que a parte 

reclamante faz diversas afirmações que não guardam referência com o 

processo. Isso porque a afirmação de que a nota de serviço está com 

valor diverso do constante na restrição, bem como pela afirmação de que 

o documento não está assinado não guardam correspondência com o 

processo. Da análise dos documentos, contata-se que a nota de serviço 

além de estar devidamente assinado pelo reclamante, possui exatamente o 

mesmo valor da restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Através da 

análise do conjunto de documentos apresentado pela parte reclamada é 

possível constatar que os fatos ocorreram da forma como narrado na 

contestação. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma, não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a 

parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Com efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a 

parte reclamante ao pagamento dos débitos, entendo, ser legitimo visto 

que restou comprovada a existência de débito pendente de pagamento, 

contudo apenas no valor da restrição. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove 

por cento), sobre o sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decido pela procedência em parte do pedido 

contraposto, para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 

192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos), referente ao 

valor da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, o qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Transitada em julgada, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se, conforme 

previsto na CNGC. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILEI ORTOLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003366-43.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de indenização por danos morais, proposta por 

Rozilei Ortolani em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. FUNDAMENTO. DECIDO. Alega a requerente, que seu nome foi 

negativado indevidamente visto não ter nenhum débito junto a empresa 

requerida. A reclamada em sua defesa alega que no momento do 

pagamento do débito, a requerente efetuou o pagamento de forma dividida 

o que levou o sistema a considerar inadimplente o pagamento. A presente 

reclamação vem embasada nas disposições ínsitas da Lei n. 8.078/90 - 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, fabricante e prestador de 

serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por vícios/falhas relativos aos 

produtos e serviços, no caso especificamente refere-se à exposição ao 

ridículo e o constrangimento na cobrança de dívida prevista no artigo 42 

da lei. Na distribuição do ônus da prova, como no caso dos autos, 
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compete à parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou início de 

prova compatível com o seu pedido e as requeridas comprovarem a 

inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado pela autora, nos 

termos do art. 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Nas relações 

de consumo, todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a inversão do ônus 

da prova à disposição do consumidor, como meio para facilitar a sua 

defesa. Neste norte, cumpre referir primeiramente que a parte autora 

conseguiu demonstrar através dos documentos, que contratou a 

requerida e que cumpriu com sua obrigação de pagar as faturas, o que 

ocasionou na situação constrangedora de inclusão em cadastro de 

inadimplente Dá análise dos autos verifica-se que restou comprovado a 

falha na prestação de serviço, pelo qual a inscrição do nome da requerida 

em cadastro de inadimplentes causou danos morais passiveis de 

indenização. Isto porque a parte autora anexou nos autos desta ação os 

dois comprovantes de pagamentos realizados antes da data de 

vencimento, o que resultou em cumprimento de sua obrigação em pagar as 

faturas. Por outro lado a reclamada não logrou êxito em comprovar fato 

extintivo ou modificativo do direito da parte autora. A responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada deixou de efetuar a prestação de serviço, devidamente 

solicitado pela requerente. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Diante do 

breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação. Mantenho a liminar deferida. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA. Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010516-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VALENZUELA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010516-87.2016.8.11.0037 Reclamante: JEFFERSON 

VALENZUELA DE ARAUJO Reclamada: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa 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. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, intime-se para pagar as custas em 

cinco dias. Não sendo pagas, anote-se e ARQUIVE-SE o processo, 

observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 17 de fevereiro de 2018. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003078-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003078-95.2017.8.11.0037 REQUERENTE: TEREZINHA 

FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA 

INTERNET LTDA - EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC/2015. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte reclamante não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte reclamante, entendo que sua pretensão 

reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 

Pleiteia a parte reclamante a declaração de inexistência do débito e o 

recebimento de indenização por danos morais, ao argumento que em 

virtude de problemas técnicos solicitou o cancelamento do curso oferecido 

pela reclamada, porém a mesma além de não realizar o cancelamento do 

curso, incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A requerida 

contestou a presente ação afirmando que a parte reclamante usufruiu dos 

serviços prestados por ela, tendo inclusive retirado todo o material didático 
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do curso, o que por si só é o bastante para justificar o indeferimento dos 

pleitos contidos na inicial. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Tratando-se de pedido de indenização, 

exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador 

da pretensão; neste caso, não há nos autos prova alguma de que houve o 

pedido de cancelamento dos serviços por parte da reclamante. A petição 

inicial, quanto aos fatos, é extremamente genérica, não indicando sequer o 

dia do pedido de cancelamento dos serviços ou para quem esse pedido foi 

feito. Não existem no processo protocolos, requerimento de cancelamento 

escrito, nem mesmo comprovante de cancelamento. Resta evidenciado, 

portanto, que o cancelamento do contrato não foi comprovado pela parte 

reclamante, sendo que cabia a mesma comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. No mesmo sentido 

assevera o julgado abaixo: RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - PEDIDO DE CANCELAMENTO 

NEGADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - CARÊNCIA DE PROVAS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO - 

PROTOCOLOS DUVIDOSOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO ? DESPROVIDO. A inicial deve ser acompanhada de provas 

indiciárias mínimas a fim de comprovar a ilicitude provocada pela 

demandada, sendo assim, a ausência dos fatos constitutivos do direito, 

leva a improcedência dos pedidos iniciais, consoante o art. 333, inciso I do 

CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0012512-41.2014.811.0002; Relator Dr. Juiz Alex Nunes De Figueiredo; 

julgado em 04/09/2015). (grifo nosso). Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos e nem em configuração de danos morais. Com efeito, sobre o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento dos 

débitos, entendo, ser legitimo visto que restou comprovada a existência de 

débito pendente de pagamento. Não restou comprovada a ocorrência de 

qualquer das hipóteses descritas no artigo 142, do CPC. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Decido pela procedência do pedido contraposto, para 

condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 1.990 (um mil, 

novecentos e noventa reais), referente ao valor do curso, corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Determino 

a retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da 

Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAF PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ARAUJO TERRAS GONCALVES OAB - SP242150 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001678-46.2017.8.11.0037 Promovente: MARIA DE FATIMA 

DA SILVA Promovido: CEMAF PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade de 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao mérito. Alega a 

Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega desconhecer, 

pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a declaração de 

inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e indenização por danos 

morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os valores negativados 

são devidos, visto que a autora contratou serviços de fotografia, 

utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com suas 

obrigações. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de 

CONTRATO, BOLETOS E NOTA PROMISSÓRIA devidamente assinados 

pelo Reclamante – Id nº 1901896. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes, não havendo que se falar em inexistência de relação contratual, 

inexigibilidade do débito, ou dever de indenizar por parte da Reclamada. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. BANCÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RÉ 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 333, II DO CPC. COBRANÇAS DEVIDAS, RELATIVAS A 

SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLÊNCIA DA AUTORA, A QUAL 

CULMINOU EM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 

Relatou a autora que foi cadastrada indevidamente em rol de inadimplentes 

pela ré, sem que junto a esta possuísse dívidas. Requereu a declaração 

de inexistência de débitos e a indenização por danos morais. A ré se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, uma vez que trouxe aos 

autos cópias das faturas do cartão de crédito contratado, provando o uso 

(fl. 36/40) e áudio relativo à renegociação da dívida efetuada pela autora 

(fls. 32 e 34), o qual demonstra a legalidade das cobranças efetuadas. Em 

decorrência da comprovada legitimidade das cobranças, não há que se 

falar em condenação por danos morais, uma vez não cometido ato ilícito 

pela ré no caso concreto. (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005231980, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 29/04/2015)”. Conclui-se, ainda, que devido ao fato da parte 

autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter vantagem, pois utilizou 

o judiciário para fim contrário, com o intuito de retirar todas as restrições 

de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé tentando induzir esse juízo 

ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. Evidente a má-fé da parte 

Reclamante pois tenta, de forma desprezível, utilizar-se da justiça para 

fins escusos, para ilegalmente se ver livre de dívida de excesso de 

consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, e ainda 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado atribuído à causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID RESPLANDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LAURA MORENO GALESCO OAB - SP0248425A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011004-42.2016.8.11.0037 REQUERENTE: INGRID RESPLANDE 

DA SILVA REQUERIDO: ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. O Segundo Reclamado (CARLOS ALBERTO PROENÇA 

JAQUES), devidamente citado, não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, não apresentou contestação no prazo legal, razão 

pela qual, nos termos do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 

reconheço a revelia. Ainda em preliminares, verifico que a Primeira 

Reclamada (ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A) apresentou preliminar 

de ilegitimidade passiva. Em análise a suas alegações, verifico que possui 

razão. Não encontrei nos autos qualquer relação da reclamante com a 

primeira reclamada. Por fim, resta claro que a primeira reclamada é apenas 

uma plataforma de anúncios. Em face ao exposto, forçoso se acolher a 

preliminar soerguida, excluindo da lide a Primeira Reclamada (ELO7 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A), por reconhecer a sua ilegitimidade para 

compor o polo passivo da lide. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado é a extinção da demanda, sem resolução ao mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do C.P.C., em relação a Primeira Reclamada (ELO7 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A). Passo ao mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

reclamante o desfazimento do negócio jurídico (aquisição de produtos pela 

internet, com entrega em prazo estipulado) e indenização por danos 

morais, ao argumento de que adquiriu produtos para uma festa de 

aniversário com data agendada, contratou frete para entrega no prazo 

desejado, contudo, o produto chegou em tempo posterior. Junta 

reclamações administrativas, bem como inúmeros contatos com a 

reclamada. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Segunda Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Da análise dos autos, restou incontroversa a 

situação narrada na exordial pela parte Reclamante, haja vista que a 

Segunda Reclamada não apresentou contestação no prazo legal, 

considerando que foi declarada revel. No caso, trata-se de relação de 

consumo lato sensu, ficando caracterizado o defeito do serviço e o dano 

decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva 

pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente caso. Logo, não 

tendo a Segunda Reclamada comprovado que o serviço foi prestado 

corretamente, ônus do qual lhes competia, tornam-se verossímeis as 

alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido para desfazimento do 

negócio jurídico e restituição dos valores pagos, entendo que ainda que 

este tenha sido entregue fora do prazo, o negócio jurídico restou 

consumado. A restituição não é possível, visto que a Reclamante não 

juntou nenhuma nota fiscal do pagamento, nem muito menos um 

comprovante de depósito/transferência/pagamento em cartão de crédito, 

dos valores pagos, sendo que neste caso, o ônus da prova lhe competia 

(art. 373, I, do CPC). Com isso, não pode o Magistrado arbitrar o valor, no 

caso da revelia do Reclamado em questão, por falta de provas. Quanto ao 

dano moral, não há dúvidas que a falha na prestação de serviços causou 

a Reclamante transtornos que não se confundem com o mero 

aborrecimento do dia a dia, sendo tudo isso passível de indenização. Fixo 

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral. Pelo exposto, 

julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar a revelia da Segunda Reclamada (CARLOS ALBERTO PROENÇA 

JAQUES), nos termos do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC; 

2) A extinção da demanda, sem resolução ao mérito, nos termos do art. 

485, IV, do C.P.C., em relação a Primeira Reclamada (ELO7 SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA S/A), por reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo 

passivo da lide; 3) A improcedência do pedido de devolução dos valores 

pagos, por falta de provas quanto ao valor pago e 4) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

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

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002168-68.2017.8.11.0037 Requerente: THIAGO GONÇALVES 

DA SILVA Requerida: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante 

manifestou-se pela desistência da ação (Id 9748345). Em sede de 

Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “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”. Entretanto, a desistência da ação não impede que seja feita 

análise quanto à existência de litigância de má-fé, o que é o caso do 

presente processo. In casu, o autor alega que teve seus dados inseridos 

nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, afirmando, entretanto, 

que não possui qualquer relação contratual com a mesma. A reclamada, 

por sua vez, acostou aos autos, termo de adesão de pessoa física para 

plano de serviço pós-pagos devidamente assinado pela autora. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2.LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013);” “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DEINEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 206 de 645



PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013).” Por tais 

considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado 

pela reclamante, para fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil), e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, condeno o reclamante à pena de litigância 

de má-fé no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertido em favor 

da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

conforme previsto na CNGC e arquive-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 17 de 

fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELINA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002150-47.2017.8.11.0037 Reclamante: ROSELINA 

MOREIRA DOS SANTOS Reclamado: VIVO S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débitos, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Roselina Moreira 

dos Santos em face de Vivo S.A, diante de suposto lançamento indevido 

de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. I - Da Incompetência dos 

Juizados Especiais No que tange à preliminar de incompetência em razão 

da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamante diligenciou até 

os órgãos de proteção ao crédito e realizou uma busca de seu CPF, na 

qual pode verificar a existência de R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais e 

vinte e nove centavos) alega que teve seu nome negativado nos órgãos 

de proteção ao crédito de forma indevida, visto não possuir relação 

jurídica com a demandada. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação, está restou infrutífera. Em contestação, a promovida junta 

vários documentos como: Telas sistémicas demonstrando lista de faturas 

pagas e faturas em atraso, bem como a utilização dos serviços 

contratados demais documentos comprobatórios. A parte autora solicita 

extinção da ação por necessidade de perícia técnica o qual já foi rejeitado 

em sede de preliminar desta sentença. É o relatório. Passo ao projeto de 

sentença. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho 

eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de forma 

segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. No que tange a incompetência do Juizado 

Especial, fundada na tese de que há necessidade de produção de prova 

pericial complexa, não deve prosperar eis que, no caso, as provas 

produzidas até o momento processual são hábeis para julgamento da lide. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A inversão do ônus da prova é 

técnica de julgamento. A Reclamada tem o ônus de provar aquilo que é 

apto dentro de sua realidade. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A regra insculpida no Código de Defesa do 

Consumidor é clara: a defesa não tem que provar o ordinário, mas sim o 

extraordinário! Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, 

que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar 

uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova 

tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente 

alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, 

é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que 

exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo 

Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou 

fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a 

inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao 

consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando 

sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o 

que é imposição diabólica.” Pois bem. No caso em comento, verifico que a 

Reclamada juntou Telas sistémicas demonstrando lista de faturas pagas e 

faturas em atraso, bem como a utilização dos serviços contratados e 

demais documentos comprobatórios. Através de análise minuciosa dos 

autos fica evidente a RELAÇÃO CONTRATUAL LEGITIMA entre as partes, 

o histórico de utilização dos serviços, contas pagas e em atraso fazem 

prova do alegado. Ademais restou comprovada pela demandada a 

utilização dos serviços contratados e sua inadimplência de forma a 

afastar a alegação da demandante de não ter débito algum com a 

requerida. Desta forma, NÃO RESTA DÚVIDAS da comprovada existência 

da relação contratual, assim como do conhecimento da parte da 

inadimplência de débitos, não há que se falar em negativação indevida. 

Não comprovado o pagamento das faturas tenho que a negativação é 

devida, com fundamento em relação jurídica e inadimplemento existente. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said 

Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como 

morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano 

valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o 

da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da 

reputação ou da consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por 

Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, 

Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O 

mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 
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Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

negativação indevida, bem como falta de comprovação do dano moral 

sofrido pela parte Reclamante. Ademais, CONDENO a parte reclamante a 

pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, bem como ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, anote-se 

e, caso não haja pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Primavera do Leste/MT 17 de fevereiro de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011090-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARVALHO DA SILVA 02675581127 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011090-13.2016.8.11.0037 REQUERENTE: FELIPE CARVALHO 

DA SILVA 02675581127 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Alega o reclamante que é cliente da reclamada. Contudo, 

no período de Dezembro/2015 e Janeiro/2016, o serviço apresentou 

instabilidade, o que acarretou danos morais e lucros cessantes, ante a 

perda de clientes. Requer indenização por danos morais e condenação da 

reclamada em lucros cessantes. A reclamada aduz que no período 

alegado os serviços estavam funcionando corretamente, junta 

comprovante de ligações efetuado pelo reclamante, no período em 

questão. Ademais, junta tela da página do FACEBOOK do Reclamante, 

constando que no período de 18/12/2015 à 04/01/2016, este estava em 

férias coletivas, não havendo, portanto, que se falar em lucros cessantes. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

a parte autora. Da análise da dinâmica probatória constante dos autos, 

tenho que razão não assiste a parte autora. A empresa reclamada 

carreou aos autos provas que contrapõem as alegações da inicial. O 

reclamante, em sede de impugnação, não contrapôs essas informações. 

Não verifico que houve nenhuma falha na prestação de serviços. Mesmo 

que fosse reconhecido que houve falha na prestação de serviço, é certo 

que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese as 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações pelo 

simples fato de que os serviços estavam em suposta falha no período das 

férias coletivas da empresa. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações – impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível. 

Pelo contrário. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Por consequência lógica, não 

há que se condenar a reclamada a pagar os lucros cessantes almejados. 

Pelo exposto, improcedentes as pretensões formulada na inicial. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011137-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.P.ANDREOLI ENGENHARIA CONSULTORIA & TREINAMENTOS - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0248923A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011137-84.2016.8.11.0037 REQUERENTE: COMERCIO E 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP 

REQUERIDO: A.P.ANDREOLI ENGENHARIA CONSULTORIA & 

TREINAMENTOS - ME Processo nº 8011137-84.2016.8.11.0037 Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito (cartório de protesto de títulos), devido a uma divida 

que não reconhece. O requerido contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. A reclamada carreou aos autos cópia de e-mails que 

comprovam a contratação do serviço, inclusive várias cobranças para o 

pagamento do valor devido. Fato este que ensejou a negativação. No que 

concerne aos danos morais, em análise à declaração juntada nos autos 

pela reclamada, verifica-se que a parte reclamante possui OUTRAS 

RESTRIÇÕES, nesse sentido é a Súmula 385 do STJ. Não pode se dizer 

moralmente atingido aquele que possui outras restrições, como os 

noticiados no extrato de negativações trazido aos autos. Assim, não há o 

que se falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por 

dano moral. Assim, não é possível reconhecer que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados ao conjunto probatório 

produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram 

da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre 

os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 
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Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. 

Pelo exposto, julgo improcedentes as pretensões deduzidas na inicial. 

Revogando a Tutela Antecipada Concedida (ID n. 3614224), para 

suspensão dos efeitos do protesto do título objeto de discussão nestes 

autos. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012024-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRINEU DE AGUIAR JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 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: 8012024-68.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CIRINEU DE AGUIAR 

JUNIOR REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Alega o reclamante que comprou móveis no sítio digital da 

reclamada, no valor de R$ 4.151,09 (quatro mil cento e cinquenta e um e 

nove centavos). Alega que o prazo para entrega não foi cumprido, 

necessitando dos bens adquiridos, requereu a devolução dos valores. 

Alega que foram devolvidos parcialmente os valores. Requereu tal 

devolução administrativamente inúmeras vezes, inclusive no PROCON. 

Contudo, a Requerida não cumpriu com a sua obrigação. Informa que 

restam apenas R$ 928,32 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois 

centavos), para serem restituídos pela requerida. A Reclamada em 

contestação argumenta que os fatos relatados pela parte autora na 

exordial não são capazes de gerar o dano moral pleiteado. Alega que não 

devolveu os valores pois o reclamante deveria devolver alguns móveis 

que recebeu. Aduz ausência de responsabilidade civil. Em que pese os 

argumentos da Reclamada, a parte Reclamante acostou aos autos 

inúmeros protocolos, os quais sequer foram refutados pela Ré. Alega que 

o reclamante recebeu alguns móveis, contudo, não traz nenhum 

comprovante de entrega, o que é rechaçado pelo reclamante em 

impugnação. No caso, trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. 

Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso independentemente do grau de 

culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma 

conduta injusta. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deverá ocorrer no presente caso. Logo, não tendo a Reclamada 

comprovado que o serviço foi prestado nos moldes contratado, ônus do 

qual lhe competia, tornam-se verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao pedido de danos materiais, entendo que são 

procedentes, devendo a reclamada devolver o valor restante de R$ 

928,32 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), 

atualizado monetariamente. Quanto ao dano moral, tenho que ficou 

evidenciado o vício na prestação dos serviços da Reclamada, por não 

fornecer um serviço adequado, configurando, assim, a prática de ato 

ilícito, ensejando reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos 

pela parte autora ao ficar tentando inutilmente solucionar 

administrativamente os problemas apresentados, não tendo a Reclamada 

por sua vez, sequer o cuidado de resolver a questão sem qualquer 

burocracia ou empecilho, preferindo ao revés, desprezar o lamento da 

Autora. Quantifico o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) Condenar, em danos materiais, a reclamada para devolver o valor 

restante de R$ 928,32 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois 

centavos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, 2) 

condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e/ou 

por AR, no caso do Reclamante. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011596-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARILENE PRIMON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011596-86.2016.8.11.0037 REQUERENTE: INES MARILENE 

PRIMON REQUERIDO: VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA - ME Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Alega a parte reclamante que comprou da parte requerida 

vidros do tipo “blindex” instalados. Alega que estes quebraram 

involuntariamente. Alega culpa da reclamada no fato. Requer indenização 

por danos morais e materiais. A Reclamada em contestação argumenta 

que os fatos relatados pela parte autora na exordial não são capazes de 

gerar o dano moral pleiteado. Alega incompetência deste Juizado por 

necessidade de perícia. Aduz ausência de responsabilidade civil. Rejeito a 

preliminar de incompetência, por necessidade de perícia, por entender que 

a causa se enquadra nos termos de “pequenas causas”, nos termos da 

Lei 9.099/95. Em que pese os argumentos da Reclamada, a parte 

Reclamante acostou aos autos inúmeras informações que desqualificam o 

serviço da reclamada, os quais sequer foram refutados pela Ré. A Ré 

poderia trazer aos autos a qualidade e durabilidade do produto que 

vendeu para a reclamada, contudo, restou silente quanto a isso. No caso, 

trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente 

caso. Logo, não tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi 

prestado nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de 

danos materiais, entendo que são procedentes, devendo a reclamada 

devolver o valor pago nos vidros de R$ 697,20 (seiscentos e noventa e 

sete reais e vinte centavos), atualizado monetariamente. Quanto ao pedido 

de dano moral, mesmo que fosse reconhecido que houve falha na 
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prestação de serviço, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo que 

não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma 

situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações pelo simples fato de que os serviços 

estavam em suposta falha no período das férias coletivas da empresa. 

Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e 

sempre foi assim desde o início das civilizações – impõe perdas e ganhos 

em diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Não se afirma aqui que a 

conduta da empresa ré é admissível. Pelo contrário. No entanto, repito, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Por consequência, julgo improcedente o pedido de danos 

morais. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na 

inicial, para: 1) Condenar, em danos materiais, a reclamada para devolver 

o valor pago nos vidros em questão, de R$ 697,20 (seiscentos e noventa 

e sete reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação e, julgar improcedentes os demais pedidos. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011188-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 8011188-95.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANDREIA DE 

FREITAS DIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo nº 

8011188-95.2016.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a requerida. Informa que está 

adimplente com a requerida. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. 

Ficou demonstrado também a adimplência com a requerida. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Junta telas sistêmicas, aduz que o 

débito em questão é devido, contudo não faz a individualização do débito, 

nem diz a que se refere a negativação em questão. Ademais, o reclamante 

junta vários comprovantes de pagamentos, os quais sequer foram 

refutados pela Reclamada. Destarte, conquanto tenha a parte requerida 

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 em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

cobrança. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) confirmar a Tutela Antecipada (ID n. 

3614994); 2) declarar inexigível os débitos mencionados na inicial (R$ 

103,80 datados de 06/08/2014) e, 3) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011445-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREICK DIAS FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011445-23.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARCIO GREICK 

DIAS FAGUNDES REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Alega a parte 

reclamante que era cliente da parte requerida. Solicitou transferência de 

endereço, contudo, no novo endereço não houve o fornecimento de todos 

os serviços contratados, tendo sido cobrada por um serviço que não 

utilizou, no caso, a internet ADSL. Requer indenização por danos morais e 

materiais. A Reclamada em contestação argumenta que os fatos relatados 

pela parte autora na exordial não são capazes de gerar o dano moral 

pleiteado. Alega incompetência deste Juizado por necessidade de perícia. 

Aduz ausência de responsabilidade civil. Rejeito a preliminar de 

incompetência, por necessidade de perícia, por entender que a causa se 
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enquadra nos termos de “pequenas causas”, nos termos da Lei 9.099/95. 

Em que pese os argumentos da Reclamada, a parte Reclamante acostou 

aos autos inúmeras informações que desqualificam o serviço da 

reclamada, os quais sequer foram refutados pela Ré. A Ré poderia trazer 

aos autos a qualidade e durabilidade do produto que vendeu para a 

reclamada, contudo, restou silente quanto a isso. No caso, trata-se de 

relação de consumo lato sensu, ficando caracterizado o defeito do 

serviço e o dano decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente 

caso. Logo, não tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi 

prestado nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido de 

danos materiais, entendo que são procedentes, devendo a reclamada 

devolver o valor pago, a título de fatura de prestação de serviços, nos 

meses de Dezembro de 2015 à Abril de 2016, totalizando R$ 368,61 

(trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), atualizado 

monetariamente. Quanto ao pedido de dano moral, é nítido o desgaste 

psicológico sofrido pela parte reclamante, pois comprou um serviço e dele 

não pôde desfrutar, qual seja, a internet banda larga. A prática abusiva da 

reclamada é sórdida: ela vende a linha telefônica com ADSL e somente 

fornece a primeira, ao passo que o que levou o reclamante a adquirir o 

produto foi a segunda que, depois de vários meses, a reclamada 

simplesmente afirma que não é disponibilizada para aquele região. Ou seja, 

ela primeiro engana o consumidor, se locupleta ilicitamente e, quando 

severamente questionada sobre a não entrega dos serviços, 

simplesmente diz que não os disponibiliza naquela região, apesar de tê-los 

vendido e recebido regularmente por eles! E mais: sequer restitui o valor, 

obrigando o reclamante a promover ação judicial para buscar esse direito 

elementar! O valor deve ser de forma a compensar o desgaste psíquico do 

reclamante bem como inibir a prática nefasta da reclamada consistente na 

abusividade, em consonância com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) Condenar, em danos materiais, a reclamada 

para devolver o valor pago, a título de fatura de prestação de serviços, 

nos meses de Dezembro de 2015 à Abril de 2016, totalizando R$ 368,61 

(trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação e, julgar procedente o pedido de 

dano moral para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC e com juros de 1% ao mês, 

ambos a contar do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010100-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS NEVES DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010100-22.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DAS NEVES 

DE LIMA SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. As 

preliminares arguidas pelo Estado (Id 3625951) foram decididas por 

decisão no Id 5887844, que transitou em julgado sem interposição de 

recurso. Destarte, inexistindo outras preliminares pendentes de 

apreciação, passo à efetiva análise da tutela incidental. Trata-se de Ação 

cominatória de obrigação de fazer proposta por MARIA DAS NEVES DE 

LIMA SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, visando, inicialmente, tutela 

antecipada para obter uma consulta com médico especializado em ombro 

e, incidentalmente, cirurgia do manguito rotador nos lados direito e 

esquerdo, em momentos distintos. Deferida e cumprida a tutela de 

urgência inicial, sobreveio petição incidental da citada cirurgia, sendo a 

autora intimada pelo juízo a emendá-la. O Município de Primavera do Leste 

tornou-se revel, apesar de citado, sendo que o Estado de Mato Grosso 

contestou genericamente. Pois bem. Configuram-se duas situações 

distintas no processo, quais sejam: a consulta, já realizada, e a cirurgia, 

que induz à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. A obrigação em comento foi satisfeita através da contratação 

direta do serviço com o setor privado, às expensas do Estado de Mato 

Grosso e mediante apoio logístico do Município de Primavera do Leste/MT, 

conforme fundamentos lançados na decisão do Id 5887844. Não obstante 

isso, o pedido incidental de cirurgia do manguito rotador nos lados direito e 

esquerdo impede o julgamento do mérito em relação à consulta, neste 

momento, posto que aquela impõe a continuidade da presente demanda, 

mas também induz à incompetência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, visto que atestada a necessidade de intervenção nos 

ombros direito e esquerdo, sendo orçado o valor de R$ 48.000,00 

(quarenta e oito mil reais) para cada lado, os quais deverão ser operados 

em momentos distintos, conforme sinalizou o médico. Em consequência, o 

tratamento global requerido no processo resultará, por ora, no custo de R$ 

96.250,00 (noventa e seis mil e duzentos e cinquenta reais), dado que a 

consulta foi realizada por meio do sequestro de numerário do Poder 

Público, bem como que o SUS, em especial o Estado de Mato Grosso, 

massiva e reiteradamente não cumpre as decisões judiciais dessa 

natureza, conforme demonstrou a praxe processual nesta 5ª Vara. Assim, 

o valor da causa atual não corresponde aos parâmetros definidos pela Lei 

nº 12.153/2009, inviabilizando a continuidade do feito neste juízo. Nesse 

estado de coisas, a tutela incidental almejada, o relatório médico e o 

orçamento do Id 9784165, conjuntamente com a última petição da 

Defensoria Pública (Id 11024345), denotam que o valor da causa 

inicialmente atribuído foi majorado e ultrapassou, em muito, o limite legal de 

60 (sessenta) salários mínimos, atualmente definido em R$ 57.240,00 

(cinquenta e sete mil e duzentos e quarenta reais). Ademais, tendo em 

vista que a causa está em fase adiantada, faz-se prudente o envio deste 

processo ao juízo competente, em detrimento da regra específica de 

extinção dos Juizados Especiais. Posto isso, com respaldo no artigo 64, 

§1º, do Código de Processo Civil, reconheço, ex officio, a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar, julgar 

e eventualmente executar a demanda, em relação à cirurgia do manguito 

rotador nos lados direito e esquerdo, bem como para apreciar o mérito, no 

que tange à obrigação já satisfeita. Por fim, com arrimo no artigo 51, inciso 

II, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009 e, sobretudo, nos 

princípios da economia processual e da celeridade, determino a remessa 

dos autos à 4ª Vara desta Comarca, devendo a Secretaria da 5ª Vara 

providenciar as baixas necessárias. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Primavera do Leste/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006122-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1006122-25.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, Trata-se de 

embargos de declaração proposto por Dalva Alves de Oliveira, alegando 

que esta sendo descontado diretamente do benefício previdenciário 

valores de um suposto consignado que causam grande impacto 

econômico. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

imediata suspensão/cancelamento das cobranças sobre o benefício 

proposto. É relato. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que 

houve a desistência dos embargos e requer o prosseguimento do feito 

ante à audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2018. Posto 

isso, diante da manifesta disposição do embargante em desistir desta 

ação e tratando-se de interesse disponível nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, §5°, do Código de Processo Civil, julgo extinto os embargos, 

sem resolução de mérito. Cumpra-se as deliberações da decisão do 

evento de n°11170573. CONTUDO, FACULTO, EM COMPLEMENTO À 

DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA, QUE EM CASO DE CONSIGNAÇÃO 

DO VALOR EM JUÍZO NA FORMA MENCIONADA NA PETIÇÃO INICIAL, o 

que deve ser comprovado nos autos, FICA AUTORIZADO OFICIAR 

DIRETAMENTE AO INSS para a cessação dos descontos. Isento de 

Custas. Intime-se Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARROS FRANCISHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010280-38.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RICARDO BARROS 

FRANCISHINI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Informa que está adimplente com a requerida. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Aduz 

que o débito em questão é devido, contudo não faz a individualização do 

débito, nem diz a que se refere a negativação em questão. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida 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 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

Tutela Antecipada (ID n. 3602563); 2) declarar inexigível os débitos 

mencionados na inicial (R$ 257,06 datados de 04/1/2015) e, 3) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

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

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010300-29.2016.8.11.0037 REQUERENTE: WELLITON 

CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES BARBOSA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a requerida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida 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 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 
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clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

tutela antecipada (ID n. 3602890), 2) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial (R$ 521,98, datado de 08/01/2016) e, 3) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

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

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011656-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDELINO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011656-59.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ILDELINO PEREIRA 

DOS REIS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Alega o reclamante que teve valores descontados em sua 

conta corrente em favor da reclamada. Aduz que não autorizou esses 

descontos e não possui qualquer relação comercial com a requerida. 

Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados e 

a suspensão de qualquer contrato vinculado a ele, a qual foi concedida (ID 

n. 3619969). A Reclamada em contestação argumenta que os fatos 

relatados pela parte autora na exordial não são capazes de gerar o dano 

moral pleiteado. Alega que a reclamante possuía contrato com a 

reclamada, junta telas sistêmicas. Aduz ausência de responsabilidade 

civil. Em que pese os argumentos da Reclamada, não juntou nos autos 

nenhum documento assinado pela reclamante que corroborasse suas 

alegações. No caso, trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. 

Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso independentemente do grau de 

culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma 

conduta injusta. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deverá ocorrer no presente caso. Logo, não tendo a Reclamada 

comprovado que o serviço foi prestado nos moldes contratado, ônus do 

qual lhe competia, tornam-se verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao pedido de rescisão do negócio jurídico, entendo 

que razão assiste ao autor. Deve, portanto, este ser rescindido, 

considerando que não existe nenhum elemento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. Deverá a reclamada devolver, de forma simples, 

os valores descontados na conta corrente da reclamante, no importe de 

R$ 258,79 (duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos), 

atualizados monetariamente. Quanto ao dano moral, tenho que ficou 

evidenciado o vício na prestação dos serviços da Reclamada, por não 

fornecer um serviço adequado, configurando, assim, a prática de ato 

ilícito, ensejando reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos 

pela parte autora ao ficar tentando inutilmente solucionar 

administrativamente os problemas apresentados, não tendo a Reclamada 

por sua vez, sequer o cuidado de resolver a questão sem qualquer 

burocracia ou empecilho, preferindo ao revés, desprezar o lamento da 

Autora continuar a cobrar por serviços que não estavam sendo 

devidamente prestados. Quantifico o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na 

inicial, para: 1) Mantenho a Tutela Antecipada (ID n. 3619969); 2) Encerrar 

o contrato celebrado entre as partes, considerando que não existe 

nenhum elemento que comprove a relação jurídica entre as partes, 

CONDENANDO a reclamada a devolver, de forma simples, os valores 

descontados na conta corrente da reclamante, no importe de R$ 258,79 

(duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação e, 3) condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

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

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004533-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GRAZIELLE DA SILVA BRITO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004533-95.2017.8.11.0037. 

Promovente: BRUNA GRAZIELLE DA SILVA BRITO MIRANDA Promovido: 

VIVO S.A Trata-se de ação conexa com a ação n° 

004532-13.2017.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por BRUNA GRAZIELLE DA SILVA BRITO MIRANDA em face de VIVO S.A. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 213 de 645



fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu 

seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto alega desconhecer o débito em questão. A 

empresa ré, por sua vez, aduz que a inscrição foi devida, haja vista que a 

parte autora possui pendências referente à linha telefônica n° (66) 

999435476, conta n° 0237967780, o que ensejou a negativação do seu 

nome. Analisando a questão verifico que a requerida comprovou suas 

alegações trazendo aos autos telas sistêmicas e Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas, pelas quais se pode verificar de forma 

detalhada que a requerente utilizou os serviços da reclamada e não 

efetuou o pagamento. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen 

(telas sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si 

só a servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. No presente caso, a 

requerida juntou aos autos relatório de chamadas, onde demonstram a 

efetiva utilização dos serviços desta. Além disso, juntou aos autos as 

faturas referentes a linha móvel pertencente a autora, o que comprova 

que esta utilizou os serviços da requerida, entretanto não cumpriu com o 

pagamento. Ademais, considerando a presunção de veracidade das 

provas, resta demonstrado que os serviços foram realmente utilizados. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes e a regularidade do débito. 

Além disso, no histórico de registro de débitos e inscrições negativas, 

constam o nome da autora em débito com diversas empresas, bem como a 

existência de outras negativações, o que nos faz concluir que a autora 

não tem zelo pelo seu bom nome, além de não cumprir com suas 

obrigações de consumidora. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide e 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO e. a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 5% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. 

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% (nove 

por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à 

parte contrária. c. Condeno a requerente ao pagamento do débito no valor 

de R$ 170,31 (cento e setenta reais e trinta e um centavos), corrigido 

monetariamente (INPC/IBGE), contado desde o vencimento e acrescido de 

juros legais de 1% ao mês, a contar desta sentença. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, 

anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de fevereiro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 18.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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: 1003603-77.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARCIA RIBEIRO 

TRAJANO REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos etc. A presente sentença obedecerá aos limites traçados 

nos Artigos 2º e 38º da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º e 4º, do NCPC 

c/c Enunciados nº. 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos cadastros 

de proteção ao crédito por dívida que a requerente alega ser indevida, 

uma vez que afirma não possuir nenhum contrato ou que tivesse realizado 

a compra de qualquer produto com a requerida que viesse a justificar a 

negativação em apreciação, no valor de R$ 220,67 (duzentos e vinte reais 

e sessenta e sete centavos. Ao final, pugnou a requerente pela 

declaração de inexistência do débito apontado que originou a negativação 

referida, bem como a condenação da reclamada a reparação por danos 

morais no importe de 40 (quarenta) salários mínimos. É a suma do 

essencial. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

reclamante deixou de promover o andamento do feito. Verifica-se, desde a 

audiência de conciliação, o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 02 (dois) meses, sem qualquer providência da parte interessada. 

Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, 

prescreve que: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)” 

Assim, face ao abandono processual demonstrado pelo reclamante, com 

fulcro no art. 485, III, do NCPC, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, 

sem resolução de mérito, ante o abandono processual demonstrado pelo 

reclamante após a audiência de conciliação. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

apreciação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALVES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003807-24.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EVA ALVES 

BRAGA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação a parte Reclamante deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. Além de não comparecer a audiência de 

conciliação, a parte reclamante requereu a desistência do processo. 

Assim, não resta outra alternativa a não ser a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9 e 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 
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do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada 

no sistema PJE. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR ROSA DE JESUS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LEONOR MOREIRA GOULART (REQUERIDO)

JEISSY CRISTINA MOREIRA GOULART (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010290-82.2016.8.11.0037 REQUERENTE: DIOMAR ROSA DE 

JESUS VILELA REQUERIDO: PATRICIA LEONOR MOREIRA GOULART, 

JEISSY CRISTINA MOREIRA GOULART Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, bem 

como a revelia da promovida, certificada no evento ID n. 5064458. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. Antecipo o 

mérito. Declaro a revelia. Do Mérito. Trata-se de ação de cobrança de 

aluguéis promovida por DIOMAR ROSA DE JESUS VILELA em face de 

JEISSY CRISTINA MOREIRA GOULART e PATRICIA LEONOR MOREIRA 

GOULART requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao 

pagamento de Aluguéis atrasados desde 10/07/2015 à 10/02/2016, 

faturas de fornecimento de água atrasadas (dos meses de Julho à 

Dezembro de 2015), multa contratual por rescisão antecipada de contrato 

antecipadamente e honorários advocatícios contratuais, que totalizam o 

valor de R$ 5.875,29 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e 

nove centavos). A lide se deu em razão do inadimplemento da requerida, 

informa o reclamante que alugou um imóvel situado na Rua Diadema nº 245 

– Apartamento nº 01 – Bairro Centro-Leste – Primavera do Leste – MT, 

locado à Requerida através de Contrato de Locação de Imóvel Residencial, 

mediante aluguel mensal, no valor de R$ 414,18 (quatrocentos e quatorze 

reais e dezoito centavos) mais rateio de despesas, vencendo-se todo dia 

10 de cada mês. Compulsando os autos verifico que as reclamadas 

compareceram à audiência de conciliação (ID 4346478), contudo, não 

apresentaram defesa no prazo legal, conforme certificado nos autos (ID 

5064458). Desta forma, entendo que a decretação da sua revelia no 

presente caso é medida de rigor, nos termos do art. 20, caput, da lei 

9.099/95. Nesse sentido, prevê a súmula 11 da Turma Recursal de MT: 

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim 

sendo a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, restando incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Outrossim, a demandada não contestou, confessando, portanto, 

a matéria fática. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve 

concentrar todos os seus argumentos e alegações, respondendo a todas 

as questões colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre 

quando o réu não responde ao chamamento judicial, deixando de 

apresentar sua defesa no processo. O fato de o réu ficar inativo no 

processo acarretará sua revelia, a revelia se constitui, precisamente, na 

ausência de participação do requerido no processo, o que acarretará a 

esse sujeito severas consequências quanto a seus direitos processuais. 

Pois bem. No caso em comento, insurge a Reclamante em face das 

Reclamadas, quanto ao pagamento de Aluguéis atrasados desde 

10/07/2015 à 10/02/2016, faturas de fornecimento de água atrasadas (dos 

meses de Julho à Dezembro de 2015), multa contratual por rescisão 

antecipada de contrato antecipadamente e honorários advocatícios 

contratuais, que totalizam o valor de R$ 5.875,29 (cinco mil, oitocentos e 

setenta e cinco reais e vinte e nove centavos). A reclamada se quedou 

inerte ao chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico 

que os documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Por fim, concluo como legítima o 

contrato de aluguel de imóvel entre as partes, condeno solidariamente as 

reclamadas a pagarem os valores corrigidos e declaro a revelia nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Assim, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido da demanda para CONDENAR solidariamente as requeridas ao 

pagamento de R$ 5.875,29 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 

vinte e nove centavos) referente aos alugueis, faturas de água em atraso, 

honorários contratuais e multa contratual, com juros simples legais de 

mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da citação. Na hipótese 

de não serem efetuados os pagamentos do valor da condenação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 475, “J”, caput, do 

Código de Processo Civil, c/c Enunciado nº 105 do FONAJE, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em juízo, nos termos do Enunciado nº 106 

do FONAJE. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-04.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MERIGIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Processo nº 8010151-04.2014.8.11.0037 Requerente: APP IMPRESSAO 

DIGITA LTDA - ME Requerido: PEDRO MERIGIO Vistos etc. Compulsando os 

autos, constata-se que a parte exequente, apesar de devidamente 

intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de 

penhora ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção 

processual, permaneceu inerte, conforme certidão lançada na 

movimentação Id 12645302, evidenciando o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, 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; Posto isso e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2018. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011010-54.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATAFORMA RIO SOLUCOES E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011010-54.2013.8.11.0037 Requerente: MODELO 

COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME Requerido: 

PLATAFORMA RIO SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte exequente, apesar de 

devidamente intimada em 12/07/2017 para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, conforme certidão 

lançada na movimentação Id 9924224, evidenciando o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. De acordo com o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 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; Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro 

de 2018. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012196-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSIKA MARGELLA RIBEIRO CAMPOS BENEDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS OAB - MT19044/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012196-10.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JHESSIKA 

MARGELLA RIBEIRO CAMPOS BENEDITO REQUERIDO: EDSON 

APARECIDO REIS Processo nº 8012196-10.2016.8.11.0037 Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais e materiais, pois 

o veículo de sua propriedade (motocicleta BIZ), se envolveu em acidente 

de trânsito, com veículo de propriedade da reclamada. Argumenta que a 

reclamada inicialmente se prontificou em realizar o conserto do veículo do 

reclamante, contudo, isso não ocorreu. A parte reclamada, em sua peça 

de defesa, de forma confusa, tece inúmeros argumentos, pugnando pela 

improcedência dos pedidos. Contudo, apenas em análise a distribuição 

dinâmica do ônus de prova, vejo que o Reclamado nada trouxe quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desta forma, entendo que 

restou confesso quanto a falta de cumprimento de suas obrigações em 

face à Reclamante. No documento acostado à inicial ficou demonstrada 

que a colisão existiu, juntou a parte autora boletim de ocorrência, relatório 

do sinistro (fornecido pela autoridade policial) e orçamento do 

serviço/conserto do veículo da reclamante. Está ainda comprovado pelo 

boletim de ocorrência que o reclamado foi o culpado pelo acidente, visto 

que invadiu a preferencial, por onde trafegava a condutora da motocicleta. 

Infere-se, portanto, que a reclamada é a responsável pelo pagamento do 

conserto do veículo do reclamante, bem como dos consectários 

decorrentes do acidente de trânsito. O acidente automobilístico em 

questão do reclamante, com o veículo da reclamante, sem a devida 

reparação dos danos matérias é, portanto, fato incontroverso. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos e prejuízos, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve prejuízos em decorrência do acidente. Ademais, o 

veículo é meio de locomoção da parte reclamante. E a reclamante teve 

desgaste com a necessidade de encaminhaminhamento ao pronto 

atendimento médico. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a parte reclamante 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

prejuízo. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. 

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no 

sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas 

da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada agiu com 

culpa grave. O fato de se omitir diante de um acidente automobilístico, no 

qual tinha responsabilidade, é fato grave. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

2.000,00. Quanto ao dano material, entendo como justa o orçamento da 

exordial, fixando os danos materiais em R$ 1.655,18 (hum mil, seiscentos 

e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). Indefiro o pedido de 

pagamento de depreciação do veículo, por entender que este está sujeito 

a depreciação natural com o decurso do tempo. Pelo exposto, julgo 

procedente a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a 

reclamada pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) e R$ 1.655,18 (hum mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

dezoito centavos) em danos materais, devendo ambos serem corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011066-87.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA ANTUNES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BATISTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ANTUNES Promovido: ANTONIO FRANCISCO BATISTA FILHO Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar quanta 

a carta de citação juntada aos autos e requerer ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, 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; Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011846-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN NEVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE COSTA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011846-22.2016.8.11.0037 Promovente: RONAN NEVES DE 

ARAUJO Promovido: MARIA JOSE COSTA NUNES Vistos etc. 

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o CPF 

correto do executado que efetivamente assinou as notas promissórias, 

sob pena de extinção processual, permaneceu inerte, evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 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; 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT, 18 de fevereiro de 2018. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010102-89.2016.8.11.0037 REQUERENTE: SAULO 

ALEXANDRE DE SOUZA REQUERIDO: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. O reclamado, devidamente citado, não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação no prazo legal. 

Apresentou atestado odontológico para justificar sua ausência (ID n. 

3599889), contudo, este não apresenta o nome do responsável por sua 

emissão, nem muito menos o CRO do cirurgião dentista em questão. O 

reclamante por sua vez, disse que o Reclamado esteve na audiência de 

conciliação, contudo, chegou após o final da reclamação (ID n. 3599904). 

O reclamado confirmou tal alegação (ID n. 3599913), contudo alega que o 

atraso se deve ao fato de ter realizado o referido tratamento odontológico. 

Apesar das alegações do reclamado, entendo que sem razão. O 

reclamado não agiu com o zelo necessário no processo, sequer 

apresentou defesa no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20, 

caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, reconheço a revelia. Passo ao 

mérito. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de debito 

e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma 

pendência com a parte requerida. Informa que está adimplente com a parte 

requerida, conforme recibos que junta na inicial. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. Ficou demonstrado também a adimplência com a requerida. 

Com a revelia da reclamada, infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida cobrança. A 

inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre ao reclamado agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da parte reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a 

revelia da parte reclamada 2) confirmar a Tutela Antecipada (ID n. 

3599837); 4) declarar inexigível os débitos mencionados na inicial (R$ 

1.080,00 datados de 05/03/2015) e, 4) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010429-34.2016.8.11.0037 REQUERENTE: OSVIDIO PINHEIRO 

& CIA LTDA - ME REQUERIDO: AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 

DELMONDES Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Decido. Verifico que o reclamante solicitou suspensão 

do processo por 60 (sessenta) dias para procurar novo endereço da 

reclamada (ID n. 4457920). Todavia, isso nem vai ser analisado, visto que 

a petição inicial deve ser indeferida liminarmente. Trata-se de Ação 

Monitória proposta por OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME em face de 

AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA , para execução de cheques. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante 

ingressou com a presente demanda para discutir o recebimento de 02 

(dois) cheques, todavia vislumbro que a ação monitória tem rito próprio, o 

qual destoa do procedimento seguido pela Lei nº 9.099/95, impõe indeferir 

a inicial, por serem os ritos incompatíveis (CPC, 1.102-A e Lei nº 9.099/95). 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. NÃO É COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL 

PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, UMA VEZ QUE ESTA 

POSSUI RITO PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O DO JUIZADO. 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004382602, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

12/12/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004382602 RS , Relator: Fabio 

Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 12/12/2013, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2013) Ressalte 

que a matéria é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o tipo de ação ter rito próprio. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BRAMBILLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS 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: 1000250-29.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUANA BRAMBILLA 

REQUERIDO: DAROM MOVEIS LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Alega que esta adimplente com suas obrigações com a 

Requerida. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Requer perícia grafotécnica, mas 

não especifica em quais documentos, contudo entendo que sem razão, 

indeferindo o pedido de perícia. Destarte, conquanto tenha a parte 

requerida 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 em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

Tutela Antecipada (ID n. 4799721), 2) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial (R$ 24,85, datado de 04/12/2016) e, 3) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

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

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos, no caso da Reclamada e por correspondência (AR), no caso da 

Reclamante. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SMANIOTTO & MASTELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000013-29.2016.8.11.0037 REQUERENTE: SMANIOTTO & 

MASTELLA LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 
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entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Alega que está adimplente com suas obrigações com a 

Requerida. Junta comprovantes de pagamento. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Alega que 

a negativação se deu pois a reclamante foi imperita ao efetuar o 

pagamento, pois digitou o número do boleto errado. Em análise aos autos, 

verifico que sem razão. Inclusive, o comprovante consta com o nome da 

empresa Requerida. Destarte, conquanto tenha a parte requerida 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 em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) confirmar a Tutela Antecipada (Tutela 

Antecipada (ID n.4616226), 2) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial (R$ 616,40, datado de 01/11/2013) e, 3) condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

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

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos, no caso da Reclamada e por correspondência (AR), no caso da 

Reclamante. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 137938 Nr: 8974-44.2014.811.0037

 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): CÉLIA SANTANA DE SOUZA, CARLOS 

EDUARDO HEMPE COLVERO, SAMUEL HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Borges Leal - 

OAB:OAB-MS 15.327

 Código 137938

Vistos.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público em face de CELIA 

SANTANA DE SOUZA, CARLOS EDUARDO HEMPE COLVERO e SAMUEL 

dando-os como incursos nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, ambos da 

Lei n. 11.343/06.

Carlos Eduardo Hempe foi devidamente notificado e ofereceu defesa 

prévia, enquanto os demais não foram localizados e atualmente 

encontram-se em local incerto e não sabido.

É o relato. Decido.

A preliminar de inépcia da inicial trazida na defesa prévia apresentada pelo 

denunciado Carlos Eduardi, não merece prosperar, vez que a denúncia 

contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com 

narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são 

inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, bem como permitindo aos denunciados o exercício pleno 

do direito de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido que não se faz indispensável 

a individualização do comportamento específico de cada agente, desde 

que possibilitado o exercício da ampla defesa, como ocorreu no caso, 

senão vejamos:

 “TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. 

DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA 

DO PACIENTE. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS 

EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. 

INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. COAÇÃO AUSENTE. 1. Não pode ser 

acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos 

traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo 

perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao paciente, 

devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da 

ampla defesa. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a 

vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, 

apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos 

acusados, demonstra um liame entre o agir do denunciado e a suposta 

prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e 

possibilitando o exercício da ampla defesa, preenchendo os requisitos do 

artigo 41 do CPP. Precedentes.” (STJ, HC 205575 PB, Quinta Turma, 

Relator Ministro JORGE MUSSI, Data de julgamento 21/05/2013, DJe 

06/06/2013).

Ademais, é prematura a análise do dolo do acusado em associar-se ou 

não aos demais acusados, porquanto carece de provas a serem 

produzidas, as quais serão colhidas durante a instrução processual e 

analisadas por ocasião da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo denunciado.

Posto isto, analisando os autos, observa-se que a denúncia preenche os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que 

apresenta a exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, traz a qualificação dos acusados, a classificação do crime 

e apresenta o rol de testemunhas.

 Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constitui crime, ou seja, encontram tipicidade 

aparente no artigo 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06. O vasto conjunto 

probatório na fase inquisitorial e os objetos apreendidos indicam, ao 

menos nessa fase processual, a prática da conduta de tráfico de drogas.

Anote-se que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se apenas 

indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para 

sustentar a deflagração da ação penal. Nesta fase, portanto, há que se 

examinar apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez 

que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular 

instrução processual, observando-se os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa.

 A doutrina assim discorre a respeito do tema:

É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de 

prova que demonstre ser ela viável; é preciso que haja “fumus boni iuris” 

para que a ação penal tenha condições de viabilidade pois, do contrário, 

não há justa causa. Tem-se exigido, assim, que a inicial venha 

acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou 

seja, de um mínimo de prova sobre a materialidade e a autoria, para que 

opere o recebimento da denúncia ou da queixa, não bastando, por 

exemplo, o simples oferecimento da versão do queixoso. Evidentemente 

não se exige prova plena nem um exame aprofundado e valorativo dos 

elementos contidos no inquérito policial ou peças de informação, sendo 

suficientes elementos que tornam verossímil a acusação. (MIRABETE, Júlio 

Fabbrini. Processo Penal. Atlas, 16ª ed., p. 149).

A valoração das declarações testemunhais compete ao Magistrado, que 

se orientará pelo princípio do livre convencimento motivado, analisando 

todo o contexto probatório, de modo a prolatar, na fase apropriada, um 

decreto condenatório ou absolutório.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 219 de 645



 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. 

4/65, em todos os seus termos e desde já designo audiência de instrução 

e julgamento, para 17/08/2017, às 13:00 horas.

No que tange aos acusados Celia Santana e Samuel Henrique, 

notifiquem-se, 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 a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (art. 55, 

caput, da Lei n. 11.343/2006).

Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas (art. 55, §1º, da Lei n. 

11.343/2006).

Não apresentada a resposta no prazo legal, certifique-se.

Sem prejuízo, declaro quebrada a fiança paga pelos réus, nos termos do 

art. 328 do CPP e nos termos do art. 343 do CPP, decreto a perda de 

metade do valor da fiança em beneficio da Conta Única, em conformidade 

com os Provimentos 59/2012 e 23/2013 – CGJ/MT.

 Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 9 de fevereiro de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182503 Nr: 175-07.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LOURENÇO CORADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Autos código 182503

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 24/04/2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203538 Nr: 1077-23.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLESON GOMES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Fortes de Oliveira - 

OAB:OAB-SP 381.292

 Código 203538

Vistos, etc.

1. Designo o dia 11/04/2018 às 15:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 22 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202173 Nr: 289-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LOPES DA SILVA - 

OAB:MT 23775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado que os autos foram desarquivado e encontra-se a disposição 

pelo prazo de 10 (dez) dias.

Primavera do Leste-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202741 Nr: 609-59.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ROGÉRIO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A

 Código 202741

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 14:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 110240 Nr: 574-12.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do acusado para apresentar defesa, no prazo de 10 

dias.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116703 Nr: 7351-13.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURT EDMUNDO RUHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodavlasd Lhamas Ferreira - 

OAB:OAB/PR -8156

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado que foi deprecado à Comarca de 

Ibiporã – PR, a realização do exame de insanidade mental do acusado.

 Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 111599 Nr: 2021-35.2012.811.0037

 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): EUDIS DE MELO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do acusado para realizar o pagamento de custas 

judiciais no valor de R$ 376,85 reais e taxa judiciária no valor de R$ 126,01 

reais, no prazo de 05 dias.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 144690 Nr: 1895-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES WENED OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851

 Autos cód. 144690

Vistos.

1. Diante da justificativa apresentadas à fl. 275, nomeio a advogada Ana 

Carolina B. R. Aguilar – OAB n. 15.8510 para patrocinar a defesa do 

acusado Diones Wened Oliveira, a qual deverá ser intimada de tal 

nomeação a fim de retirar os autos em carga para apresentação de 

recurso de apelação, no prazo legal.

2. Após, tornem conclusos para sentença.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202895 Nr: 697-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:MT 14813

 Código 202895

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/04/2018 às 13:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 120076 Nr: 2541-58.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - 

OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, RODRIGO 

TERRA CYRINEU - OAB:16169 MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT

 Autos código 120076

1. Defiro o quanto requerido na petição de fls. 744/747.

 2. Assim, abra-se vista a defesa para apresentação das contrarrazões, 

no prazo legal (CPP, art. 601).

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 22360 Nr: 3559-03.2002.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILMARA CAMARGO DA SILVA, NILTON 

CESAR RODRIGUES, OURIVALDO BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Porto Rangel - 

OAB:OAB-MT 11.539-B, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 11.810

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada contra 

CILMARA CAMARGO DA SILVA, NILTON CEZAR RODRIGUES e 

OURIVALDO BISPO DA SILVA, a fim de absolvê-los do delito descrito no 

art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código 

de Processo Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Primavera do Leste, 22 de 

fevereiro de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62343 Nr: 2071-66.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO FELIX DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Assim, não havendo demais diligências para serem realizadas e nem 

irregularidades no feito, designo o dia 16/03/2018 às 12:00 horas para que 

o acusado MARCOS ROBERTO FELIX DE JESUS, seja submetido à 

julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

 Notifiquem-se o Ministério Público e o Defensor Público.

Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem ao ato acima designado.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71368 Nr: 3682-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA 

- OAB:39016-RS, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:17804/A

 Ante o exposto, recebo o aditamento a denúncia em desfavor de KEYTH 

COSTA SILVA CAVALCANTE, dando-o como incurso no artigo nela 

mencionado e designo o dia 08.05.2018 ás 15:30 horas para oitiva das 

testemunhas indicadas à fl. 145 e novo interrogatório do acusadoIntime-se 

e se cumpra.Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198059 Nr: 7768-87.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR BATISTA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437

 Autos código 198059

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 29.05.2018 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202581 Nr: 516-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19303/O

 Autos código 202581

Vistos.

Cuida-se de pedido de liberdade provisória formulado por JOSE RIBAMAR 

DOS SANTOS em decorrência de sua prisão em flagrante pela prática, em 

tese, dos delitos previstos nos arts. 28 da Lei de Drogas e art. 155, § 4º, 

inciso I e IV do CP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da 

prisão preventiva do autuado ante as razões expostas às fls. 45/46.

É o breve relato. Decido.

Quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP alegada pela 

autuada, ressalto primeiramente que a prisão preventiva, está sujeita à 

cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a decretou não é 

imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro 

momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP preceitua poder o juiz revogar a prisão 

preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que 

subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem.

No entanto, no presente caso desde que a decisão de fls. 20/21 foi 

proferida não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento 

do pedido ora formulado, de modo que o pedido de liberdade provisória 

deve ser indeferido.

Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis, tais como residência fixa e 

trabalho lícito não obstam a manutenção da prisão, se presentes os 

requisitos da segregação cautelar.

 Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva de JOSE RIBAMAR DOS SANTOS e, em consequência, indefiro 

o pedido de liberdade provisória ora formulado.

Assim, trasladem-se as cópias necessárias para os autos de código 

203212 e arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 56910 Nr: 4660-65.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TEODORO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Ante o exposto e do mais que dos autos consta, julgo improcedente o 

pedido, absolvendo ANDRÉ TEODORO DE MENEZES da acusação do 

cometimento do delito do art. 171, caput, do CP, que lhe foi imputado, nos 

termos do art. 386, III do Código de Processo Penal.Devolvam-se os bens 

apreendidos à fl. 21 ao réu.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquive-se o 

presente, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 06 de fevereiro 

de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 105476 Nr: 4496-95.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CARDOSO DOS SANTOS, JOILSON 

DELMON DE OLIVEIRA, LINDOMAR OLIVEIRA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, KEIT DIOGO GOMES - 

OAB:MT 14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar FABIANO 

CARDOSO DOS SANTOS, JOILSON DELMON DE OLIVEIRA e LINDOMAR 

OLIVEIRA FEITOSA, devidamente qualificados nos autos, às penas do 

artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Passo à dosimetria da pena.FABIANO CARDOSO DOS SANTOS A 

pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, inexistem motivos para exasperação da 

pena-base, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão, 

deixando de diminui-la em razão da confissão vez que fixada no mínimo 

legal (Súmula n. 231 do STJ)..Assim, como entre o recebimento da 

denúncia (20/07/2011) e a sentença condenatória (07/02/2018) 

transcorreram mais de 4 anos, período em que não houveram causas 

interruptivas ou suspensivas da prescrição, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição retroativa da 

pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade de FABIANO 

CARDOSO DOS SANTOS, JOILSON DELMON DE OLIVEIRA e LINDOMAR 

OLIVEIRA FEITOSA quanto ao delito encartado no art. 155, § 4º, inciso IV, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos dos arts. 110, 

109, V e 107, IV do mesmo codex.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203129 Nr: 862-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARY DE JESUS CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 203129

Vistos.

 Cuida-se de pedido de restituição formulado por Mary de Jesus Cerqueira, 

pugnando pela restituição do veículo, apreendido sob o poder do acusado 

Joraci Lazuta, condenado pelo crime de tráfico de drogas nos autos de 

ação penal em apenso.

 O Ministério Público opinou contrariamente ao pedido (fls. 34/35).

 É o relato. Decido.

 Pleiteia a requerente, a restituição do veículo marca Fiat Fire, cor branca, 

placas AUJ-5287, devidamente descrito e individualizado na inicial, cujo 

seu perdimento foi decretado na sentença penal proferida às fls. 606/633 

dos autos de ação em apenso.

Com efeito, considerando ter havido o perdimento do indigitado veículo, 

tenho que o pedido perdeu seu objeto, sendo a via eleita inadequada ao 

provimento pretendido.

Por estas razões, indefiro a pretensão formulada.

P.R.I.C.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Por fim, quanto à atipicidade dos crimes de ameaça e injúria, sua 

avaliação requerer dilação probatória, não sendo conveniente fazê-lo 
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nesta prematura fase processual.Portanto, rejeito a preliminar suscitada 

pelo denunciado, e mantenho o recebimento da denúncia pela decisão de 

fls. 58/59.Portanto, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, 

designo audiência de instrução para 03/05/2018 às 16:30 horas, onde 

serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e 

o(a) acusado(a).Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 21 de 

fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173543 Nr: 7104-90.2016.811.0037

 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): MIGUEL EUGENIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SILAS LACERDA - 

OAB:4454-4

 Autos código 173543

Vistos.

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por 

MIGUEL EUGENIO GOMES.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da 

decisão que decretou a prisão preventiva do acusado nos autos de 

código 194657/Vara Criminal ante as razões expostas às fls. 93/95.

É o breve relato. Decido.

Primeiramente, quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 312 do 

CPP alegada pelo representado, ressalto primeiramente que a prisão 

preventiva, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a 

decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação 

fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP preceitua poder o juiz revogar a prisão 

preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que 

subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem.

No entanto, no presente caso desde que a decisão de decretação de 

prisão foi proferida, conforme consta nos autos de código 194657/Vara 

Criminal não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento 

do pedido ora formulado.

Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis, tais como primariedade, 

residência fixa e trabalho lícito não obstam a manutenção da prisão, se 

presentes os requisitos da segregação cautelar.

 Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a decisão 

que decretou a prisão preventiva de Miguel Eugenio Gomes.

Assim, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 41.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 134099 Nr: 6081-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO LAUDELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 174767 Nr: 7820-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, RODRIGO VILELA RAVANELLO - OAB:21360

 Certifico que deixei de expedir a intimação da testemunha João 

Fernandes, uma vez que não foi informado seu endereço completo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 34090 Nr: 2763-02.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CORREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 3532-68.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSAINE LOUISE DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 19 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 1982 Nr: 41-92.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STHEFANI DI CARLI MARTINS 

LIMA - OAB:79315

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

que foram expedidas cartas precatórias com prazo de 60 (sessenta dias) 

para as Comarcas de Poxoréo-MT, Jaciara-MT, Dom Aquino-MT, Campo 

Verde-MT e Juscimeira-MT, visando a oitiva das testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público e defesa, bem como para interrogatório do acusado 

Sebastião Rodrigues Martins, com Carta Precatória endereçada à Comarca 

de Sarandi-PR.

Primavera do Leste-MT, 23 de fevereiro de 2018.
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Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184310 Nr: 11670-82.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HEITOR SOLIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA 

- OAB:20072

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado a 

respeito da expedição de Carta Precatória, com prazo de 60 (sessenta 

dias), endereçada à Comarca de Jataí-GO, visando a oitiva do acusado 

Gustavo Heitor Soligo.

Primavera do Leste-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202651 Nr: 550-71.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO PARENTE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/6.883-A

 Código 202651

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 137938 Nr: 8974-44.2014.811.0037

 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): CÉLIA SANTANA DE SOUZA, CARLOS 

EDUARDO HEMPE COLVERO, SAMUEL HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Borges Leal - 

OAB:OAB-MS 15.327

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

que foram expedidas cartas precatórias com prazo de 60 (sessenta dias) 

para as Comarcas de Rondonópolis-MT, visando a oitiva das testemunhas 

da testemunha José Marcelo Bezerra, bem como para interrogatório do 

acusado Carlos Eduardo Hempe Colvero, com Carta Precatória 

endereçada à Comarca de Santa Maria-RS.

Primavera do Leste-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 110329 Nr: 666-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON MICHELON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado a 

respeito da expedição de Carta Precatória, com prazo de 60 (sessenta 

dias), endereçada à Comarca de Campo Verde-MT, visando a oitiva da 

testemunha Elizete Nunes.

Primavera do Leste-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202784 Nr: 629-50.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CASTILHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIRCE MARTINS DE SOUZA - 

OAB:RO 3041

 Código 202784

Vistos, etc.

1. Designo o dia 07/05/2018 às 15:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de fevereiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002163-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHAGAS, MACHADO & TREMEA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO STEIN OAB - RS72812 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARIOT COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(DEPRECADO)

 

1002163-37.2017.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 420,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem 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’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004578-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANTONIO MARTINELLI (EXECUTADO)
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Processo nº: 1004578-90.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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 o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001476-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIANORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1001476-60.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

que não houve manifestação da parte autora. 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 o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004849-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAIR CIRINEU GARCIA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004849-02.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

que o Exequente não providenciou o cumprimento do art. 1º da Ordem de 

Serviço n.º 02/2016, apresentando na Secretaria desta 1ª Vara de 

Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente execução, 

para fins de cadastramento e registro, através de carimbo próprio, na 

forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o mesmo aos 

autos após tal providência. 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 o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. 

Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002771-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU PARIZOTTO (EXEQUENTE)

ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002771-69.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 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 o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1002878-16 .2016 .8 .11 .0040  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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005880-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES MAFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUZEBIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

1005880-57.2017.8.11.0040 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 Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003030-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003030-30.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. 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 o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003540-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003540-43.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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 o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004673-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1004673-23.2017.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 26 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005989-71.2017.8.11.0040

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:

JOSIMAR BERTAN (EXECUTADO)

ILVA BERTAN (EXECUTADO)

ABRELINO BERTAN (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005989-71.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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 o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006038-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DEORR (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1006038-15.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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 o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002720-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON JAIR DE LIMA (DEPRECADO)

 

1002720-24.2017.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.737,00 (DOIS MIL, 

SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS). Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem 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’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-36.2017.8.11.0040

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:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1000624-36 .2017 .8 .11 .0040  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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CAMINHOES LTDA (RÉU)

ELECSONIC COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1004211-66.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. 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 o autor, a fim de que dê 

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

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGERIO TOLEDO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003289-59.2016.8.11.0040 CERTIDÃO 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 o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002290-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. D. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO)

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002290-72.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 o autor, a fim de que dê prosseguimento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do 

NCPC. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Mirela Cristina Pavani Lupion 

Gianetti Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000148-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOPES (REQUERIDO)

 

1000148-61.2018.8.11.0040 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 Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo 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’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON LASCH PRATES OAB - RS96406 (ADVOGADO)

 

1000840-94.2017.8.11.0040 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 proceder a correta distribuição 

dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo em vista que os mesmos se tratam 

de ação autônoma, que deve correr em apenso aos autos da Execução e 

não dentro da mesma, devendo, inclusive, proceder ao recolhimentos das 

custas processuais. 26 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002604-52.2016.8.11.0040

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:

PROSOL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALCEMIR JOSE BELLE (EXECUTADO)

 

1002604-52.2016.8.11.0040 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. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003053-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BALDO (EXEQUENTE)

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:

CARLOS EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1003053-73 .2017 .8 .11 .0040  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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000783-42.2018.8.11.0040 

AUTOR: JUVENAL DE OLIVEIRA RÉU: SERGIO ROSSET Vistos, e etc. 

Considerando que o feito foi distribuído em duplicidade, de forma 

equivocada, determino, conforme requerido, o cancelamento da 

distribuição e o consequente arquivamento do mesmo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000773-95.2018.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO DO CARMO DA SILVA RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME Vistos, e etc. Pretende a parte autora a concessão da 

gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar 

com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado 

entendimento no sentido de que o pedido de assistência judiciária pode ser 

feito mediante simples afirmação na própria petição e, havendo dúvidas 

sobre a veracidade das alegações do requerente, nada impede de 

ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade de avaliar 

as condições para o deferimento ou não do benefício, já que implica 

simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova 

em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada impede que seja 

determinado à parte a comprovação de suas alegações. No mesmo 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES DECLARAÇÃO. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado no sentido de que 

não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo 

próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, pode ser 

afastada pelo julgador, fundamentadamente. 2. A conclusão das 

instâncias ordinárias, no sentido de que a remuneração e o patrimônio da 

ora recorrente contrariam a sua afirmação de carência de recursos para 

arcar com as custas do processo, não pode ser revista no âmbito do 

recurso especial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório 

dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos os 

seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas declarações 

de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da 

Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se fazem jus 

aos benefícios da gratuidade judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a 

parte autora pode optar por efetuar o pagamento das custas sem 

proceder aos esclarecimentos acima determinados. Advirta-se que caso 

não seja confirmada a situação de pobreza a parte autora poderá ser 

condenada ao pagamento até o décuplo das custas judiciais a título de 

multa (art. 100, parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000781-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RIBEIRO TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000781-72.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZ RIBEIRO TAQUES Vistos, e etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor discute uma busca e 

apreensão, no entanto, dá a causa somente o valor referente às parcelas 

vencidas. Sobre o valor da causa em ações desta espécie a 

jurisprudência assim nos ensina: [...]O valor da causa nas ações de busca 

e apreensão deve corresponder à soma das parcelas vencidas e 

vincendas, uma vez que este é o proveito econômico pretendido pelo 

autor. [...] (Agravo de Instrumento-Cv : AI 10000150565463001 MG, 16ª 

Câmara Cível do TJMG, Rel. Aparecida Grossi. j. 29.02.2016, Publ. 

03.03.2016). Isto posto, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, 

emendar a inicial, ajustando o valor da causa, e providenciar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000814-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBL AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000814-62.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: IBL AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos, e etc. Intime-se o 

autor para, no prazo de quinze dias, emendar a inicial, providenciando o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000273-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (EMBARGANTE)

NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO)

HENRIQUE DA COSTA NETO OAB - MT0003710A (ADVOGADO)

ROSENILDE DUARTE JARA OAB - MT14987/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000273-29.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: JOSE TADEU LEMAINSKI, NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI 

EMBARGADO: SERGIO ROSSET Vistos, e etc. Pretende a parte autora a 

concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

manifestado entendimento no sentido de que o pedido de assistência 

judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição e, 

havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do requerente, nada 

impede de ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade 

de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício, já que 

implica simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante 

prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada 

impede que seja determinado à parte a comprovação de suas alegações. 

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 
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regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a 

fim de que se possa analisar, em profundidade, se fazem jus aos 

benefícios da gratuidade judiciária, vez que este juízo não restou-se 

convencido, mormente porque a parte autora recebe grande quantia anual 

a título de arrendamento de imóvel rural. Com efeito, no mesmo prazo, a 

parte autora pode optar por efetuar o pagamento das custas sem 

proceder aos esclarecimentos acima determinados. Advirta-se que caso 

não seja confirmada a situação de pobreza a parte autora poderá ser 

condenada ao pagamento até o décuplo das custas judiciais a título de 

multa (art. 100, parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

A. C. L. D. S. (AUTOR)

GABRIEL LIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PHILIPPE BASTER DE FIGUEIREDO (RÉU)

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - 

EPP (RÉU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000002-20.2018.8.11.0040 

AUTOR: ADEMIR LIMA DOS SANTOS, GABRIEL LIMA DOS SANTOS, ANA 

CAROLINA LIMA DOS SANTOS RÉU: CLINICA DE TRATAMENTO RENAL 

DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP, FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP, LUIZ PHILIPPE BASTER DE FIGUEIREDO Vistos, e 

etc. Pretende a parte autora a concessão da gratuidade de justiça, ao 

argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, sem prejuízo próprio ou de sua família. Com efeito, o 

Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de 

que o pedido de assistência judiciária pode ser feito mediante simples 

afirmação na própria petição e, havendo dúvidas sobre a veracidade das 

alegações do requerente, nada impede de ordenar a comprovação do 

estado de pobreza, com a finalidade de avaliar as condições para o 

deferimento ou não do benefício, já que implica simples presunção iuris 

tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário (AgRg no 

Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma). Não 

obstante a regra do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil ao prever 

que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência exclusivamente 

por pessoa natural”, nada impede que seja determinado à parte a 

comprovação de suas alegações. No mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições 

de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo 

julgador, fundamentadamente. 2. A conclusão das instâncias ordinárias, 

no sentido de que a remuneração e o patrimônio da ora recorrente 

contrariam a sua afirmação de carência de recursos para arcar com as 

custas do processo, não pode ser revista no âmbito do recurso especial, 

por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 

7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

423.252/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da 

gratuidade judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode 

optar por efetuar o pagamento das custas sem proceder aos 

esclarecimentos acima determinados. Advirta-se que caso não seja 

confirmada a situação de pobreza a parte autora poderá ser condenada 

ao pagamento até o décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, 

parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000836-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000836-23.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOCELI GONCALVES DA SILVA RÉU: AMBEV S.A. Vistos, e etc. 

Pretende a parte autora a concessão da gratuidade de justiça, ao 

argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das 

custas judiciais, sem prejuízo próprio ou de sua família. Com efeito, o 

Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de 

que o pedido de assistência judiciária pode ser feito mediante simples 

afirmação na própria petição e, havendo dúvidas sobre a veracidade das 

alegações do requerente, nada impede de ordenar a comprovação do 

estado de pobreza, com a finalidade de avaliar as condições para o 

deferimento ou não do benefício, já que implica simples presunção iuris 

tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário (AgRg no 

Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma). Não 

obstante a regra do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil ao prever 

que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência exclusivamente 

por pessoa natural”, nada impede que seja determinado à parte a 

comprovação de suas alegações. No mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições 

de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo 

julgador, fundamentadamente. 2. A conclusão das instâncias ordinárias, 

no sentido de que a remuneração e o patrimônio da ora recorrente 

contrariam a sua afirmação de carência de recursos para arcar com as 

custas do processo, não pode ser revista no âmbito do recurso especial, 

por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 

7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

423.252/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos as três últimas 

declarações de Imposto de Renda, vez que é obrigada a declarar, a 

pessoa física residente no Brasil, que recebeu rendimentos tributáveis 

cuja soma foi superior a R$ 28.559,70, a fim de que se possa analisar, em 

profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade judiciária. Com 

efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por efetuar o 

pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000240-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000240-39.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, e etc. Pretende a parte autora a 

concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

manifestado entendimento no sentido de que o pedido de assistência 

judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição e, 

havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do requerente, nada 

impede de ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade 

de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício, já que 

implica simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante 

prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada 

impede que seja determinado à parte a comprovação de suas alegações. 

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000410-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000410-11.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: ALAIR FERREIRA EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos, e etc. Pretende a parte autora a concessão da 

gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar 

com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado 

entendimento no sentido de que o pedido de assistência judiciária pode ser 

feito mediante simples afirmação na própria petição e, havendo dúvidas 

sobre a veracidade das alegações do requerente, nada impede de 

ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade de avaliar 

as condições para o deferimento ou não do benefício, já que implica 

simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova 

em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada impede que seja 

determinado à parte a comprovação de suas alegações. No mesmo 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES DECLARAÇÃO. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado no sentido de que 

não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo 

próprio ou de sua família, por se tratar de presunção relativa, pode ser 

afastada pelo julgador, fundamentadamente. 2. A conclusão das 

instâncias ordinárias, no sentido de que a remuneração e o patrimônio da 

ora recorrente contrariam a sua afirmação de carência de recursos para 

arcar com as custas do processo, não pode ser revista no âmbito do 

recurso especial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório 

dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos os 

seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas declarações 

de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da 

Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se fazem jus 

aos benefícios da gratuidade judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a 

parte autora pode optar por efetuar o pagamento das custas sem 

proceder aos esclarecimentos acima determinados. Advirta-se que caso 

não seja confirmada a situação de pobreza a parte autora poderá ser 

condenada ao pagamento até o décuplo das custas judiciais a título de 

multa (art. 100, parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000775-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. F. (AUTOR)

EDSON LUIZ FABIANSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000775-65.2018.8.11.0040 

AUTOR: EDSON LUIZ FABIANSKI, LARISSA AGUERO FABIANSKI RÉU: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos, e etc. Pretende a parte autora a concessão da gratuidade 

de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com o 

pagamento das custas judiciais, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento 

no sentido de que o pedido de assistência judiciária pode ser feito 

mediante simples afirmação na própria petição e, havendo dúvidas sobre a 

veracidade das alegações do requerente, nada impede de ordenar a 

comprovação do estado de pobreza, com a finalidade de avaliar as 

condições para o deferimento ou não do benefício, já que implica simples 

presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em 

contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do Código de Processo 

Civil ao prever que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

exclusivamente por pessoa natural”, nada impede que seja determinado à 

parte a comprovação de suas alegações. No mesmo sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

simples declaração do interessado no sentido de que não tem condições 

de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, por se tratar de presunção relativa, pode ser afastada pelo 

julgador, fundamentadamente. 2. A conclusão das instâncias ordinárias, 
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no sentido de que a remuneração e o patrimônio da ora recorrente 

contrariam a sua afirmação de carência de recursos para arcar com as 

custas do processo, não pode ser revista no âmbito do recurso especial, 

por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 

7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

423.252/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos 

comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de 

Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de 

que se possa analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da 

gratuidade judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode 

optar por efetuar o pagamento das custas sem proceder aos 

esclarecimentos acima determinados. Advirta-se que caso não seja 

confirmada a situação de pobreza a parte autora poderá ser condenada 

ao pagamento até o décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, 

parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000647-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SCHNEIDER (EMBARGANTE)

NOLAR JOAO PINTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000647-45.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: NOLAR JOAO PINTO, VALMIR SCHNEIDER EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, e etc. Pretende a parte autora 

a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

manifestado entendimento no sentido de que o pedido de assistência 

judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição e, 

havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do requerente, nada 

impede de ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade 

de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício, já que 

implica simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante 

prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada 

impede que seja determinado à parte a comprovação de suas alegações. 

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000431-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELINA POSSAMAI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000431-84.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: HENRY POSSAMAI INVENTARIADO: CARMELINA 

POSSAMAI Vistos, e etc. Compulsando os autos, verifica-se que o autor 

propõe ação de inventário, no entanto, dá a causa somente o valor 

simbólico de R$ 1.000,00, porém, o valor da causa, nessas espécies de 

ação, é o correspondente ao valor total do montante patrimonial deixado 

pelo de cujus. Isto posto, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, 

emendar a inicial, ajustando o valor da causa, e providenciar o 

recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de 

extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002319-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALPH MELLES STICCA OAB - SP236471 (ADVOGADO)

LILIAN BANNO OAB - SP250069 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA OAB - RJ84279 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR JOSE PICININ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002319-59.2016.8.11.0040 

AUTOR: SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES 

LTDA RÉU: ITACIR JOSE PICININ Vistos, e etc. Intime-se as partes para 

especificar as provas que pretendem produzir na contenda, no prazo de 

05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. Anoto que a inércia 

implicará em concordância com o julgamento antecipado da lide. Caso 

manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por economia 

dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal das 

testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para audiência a 

ser eventualmente designada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005173-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005173-89.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA Vistos, e etc. Pretende a 

parte autora a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que 

não possui condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que o pedido de 

assistência judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria 
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petição e, havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do 

requerente, nada impede de ordenar a comprovação do estado de 

pobreza, com a finalidade de avaliar as condições para o deferimento ou 

não do benefício, já que implica simples presunção iuris tantum, suscetível 

de ser elidida mediante prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil ao prever que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa 

natural”, nada impede que seja determinado à parte a comprovação de 

suas alegações. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (REQUERENTE)

NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA COSTA NETO OAB - MT0003710A (ADVOGADO)

ROSENILDE DUARTE JARA OAB - MT14987/A (ADVOGADO)

ISABEL SCHEFFEL OAB - MT0017220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000272-44.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: JOSE TADEU LEMAINSKI, NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI 

REQUERIDO: SERGIO ROSSET Vistos, e etc. Considerando que o feito foi 

distribuído em duplicidade, de forma equivocada, conforme demonstrado 

pela parte autora, determino o cancelamento da distribuição e o 

consequente arquivamento do mesmo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000616-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO GRANDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000616-25.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: ADALBERTO GRANDO EMBARGADO: ADM DO BRASIL 

LTDA Vistos, e etc. Se no prazo, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, recebo os Embargos à Execução para discussão, deixando de 

atribuir efeito suspensivo por não visualizar os requisitos para a 

concessão da tutela provisória, bem como não estar garantida, de forma 

suficiente, a execução, por penhora, depósito ou caução suficientes, nos 

exatos termos do artigo 919, do CPC. Intime-se o embargado/exequente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos 

(artigo 920, I, do CPC). Os demais pleitos constantes da petição inicial 

serão apreciados oportunamente, em sentença, após o sempre salutar 

contraditório. Intime-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000462-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS PINHO (EMBARGANTE)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

ALINE SCHEVINSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000462-07.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE 

MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO EMBARGADO: XAXIM 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos, e etc. Pretende a parte autora 

a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

manifestado entendimento no sentido de que o pedido de assistência 

judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição e, 

havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do requerente, nada 

impede de ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade 

de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício, já que 

implica simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante 

prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada 

impede que seja determinado à parte a comprovação de suas alegações. 

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003028-60.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

IVOLZIR BEDIN (AUTOR)

ELIANE MARA PICCOLOTTO BEDEIN (AUTOR)

PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (AUTOR)

ODOVINO BRUSTOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 22 de maio de 2018, às 13:00 

horas, para ser realizada a Sessão de Conciliação junto ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 26 de fevereiro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001106-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMAG INSTALACOES ELETRICAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MC SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 22 de maio de 2018, às 13:30 

horas, para ser realizada a Sessão de Conciliação junto ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 26 de fevereiro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002843-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE SARTORI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

CASTANHO AUTOMOVEIS LTDA - EPP (RÉU)

JAIR GALANTE (RÉU)

 

Autos nº: 1002843-56.2016.8.11.0040 Autor: Jamile Sartori – ME. Réu: 

Castanho Automóveis LTDA – EPP, Jair Galante e L.R.M Transportes e 

Comércio de Materiais para Construção LTDA – ME. Vistos, etc. Acolho a 

justiça apresentada pelo requerente (ID n° 8022357), de forma que, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 

05 (cinco) dias, se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) 

observando o artigo 183 do CPC. Caso a autora permaneça inerte no 

quinquídio acima ou informe ter interesse na audiência, ENCAMINHEM-SE 

os presentes autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; CITE-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, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, 

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, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. 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 NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. 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. 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. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004802-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANDRE TRANSP E COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (RÉU)

João Paulo Araújo Santos (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 29 de maio de 2018, às 13:00 

horas, para ser realizada a Sessão de Mediação junto ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 26 de fevereiro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002912-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SALERNO BRESCANSIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002912-54.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: IRACI BRESCANSIN REQUERIDO: VALERIA SALERNO 

BRESCANSIN Vistos, e etc. Indefiro o pedido de realização do 

interrogatório na residência da interditada, vez que, apesar das alegações 

da autora, esta não comprovou nos autos que a interditada se encontra 

completamente impossibilitada de comparecer em juízo. No mais, 

considerando que não houve tempo hábil para o cumprimento da decisão 

anteriormente proferida, redesigno o interrogatório da interditada para o 

dia 24/04/2018, às 15h:30min. No mais, cumpra-se conforme determinado 

no id. 8189094.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000062-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

estado do mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000062-61.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS 

PAGOS REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, e etc. 

Analisando os autos, parece-me que a ação perdeu seu objeto, vez que 

visava obter alvará de autorização para realização da Exporriso/2016. 

Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 
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manifestar se possui interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção ser resolução do mérito. Decorrido o prazo, façam-me os autos 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000791-87.2016.8.11.0040

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:

JOEDSON ALENCAR FUCKS (EXECUTADO)

JOSE ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000791-87.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: 

JOEDSON ALENCAR FUCKS, JOSE ALVES DE LIMA Vistos, e etc. 

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de id 29999600, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e determino a SUSPENSÃO do processo, no que 

tange a cobrança dos valores devidos ao requerente, até o prazo final do 

acordo entabulado. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de, no 

silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, 

com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002445-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GIROLETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

EVANIR DA SILVA TORMES (EXECUTADO)

ANSELMO TORMES (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002445-75.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: MARCIO ANTONIO GIROLETTI EXECUTADO: ANSELMO 

TORMES, EVANIR DA SILVA TORMES, JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA, 

PATRICIA VARGAS DA SILVA Vistos, e etc. Ante o acordo entabulado 

entre o exequente e a empresa AGROAPOLO COMÉRCIO DE INSUMO 

AGRÍCUOLA LTDA, nos termos do art. 778, §2º, do CPC, efetive-se a 

substituição do polo ativo conforme requerimento de id. 9634466. 

Ocorrendo a substituição processual, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 dias, fornecer o endereço atualizado dos executados para 

realização da citação, vez que, conforme certidão de id. 9517380, em que 

pese ter ocorrido a apreensão da máquina, não houve citação dos 

mesmos. Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000784-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000784-27.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: SERGIO ROSSET 

Vistos, e etc. Trata-se de embargos de terceiro com pedido liminar 

ajuizado por Juvenal de Oliveira em face de Sergio Rosset, sustentando, 

em suma, que é produtor rural e que, nessa qualidade, teria arrendado 

área rural do Srº Lucas Tadeu Lemainski, para cultivo de lavoura que, pelo 

que indica, está sendo alvo, equivocadamente, de busca e apreensão de 

soja, cujo cumprimento foi determinado nos autos de execução apenso nº 

10054074-71.2017.8.11.0040. Diante Disso, busca a suspensão das 

medidas constritivas que recaírem sobre o produto soja produzido na 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida, registrada no CRI de Sorriso-MT, sob 

o nº 2241 e 2242. É o breve relato. DECIDO. A tutela de urgência, 

enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo 

artigo 300, caput, do Novo 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 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. Em se tratando de 

embargos de terceiro, o artigo 678 do Código de Processo Civil estabelece 

os parâmetros sob os quais a análise dos requisitos supracitados deve 

ser feita, bem como prevê a faculdade de o juiz condicionar o deferimento 

da medida à prestação de caução. Confira-se: Art. 678. A decisão que 

reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a 

suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos 

embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da 

posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz 

poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória 

de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a 

impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. No caso em tela, 

em a análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, 

VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários ao deferimento da 

medida pleiteada. Com efeito, analisando o teor do contrato de 

arrendamento e aditivo contratual, verifica-se que o embargante há longa 

data é arrendatário do imóvel, valendo destacar que o mencionado 

documento possui reconhecimento de firma/autenticação, cabendo 

salientar ainda que não consta das matrículas dos imóveis rurais 

averbação da existência da execução promovida pelo embargado ou de 

eventual constrição judicial pretérita decorrente do seu crédito. Por outro 

lado, fora juntado várias notas fiscais de aquisição de produtos agrícolas, 

além de recibos de pagamento do arrendamento, o que evidencia mais 

ainda as alegações do embargante no sentido de que o produto sobre o 

qual determinada a constrição lhe pertence, circunstância que, por ora, 

corrobora a demonstração do "fumus boni iuris". Sobre o tema: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. O agravado 

demonstrou, ao menos em cognição sumária, que a plantação de soja em 

que recaiu a penhora lhe pertence, em razão do contrato de arrendamento 

de imóvel rural firmado com o executado. Mantida a decisão que 

determinou a cessação da colheita em favor da exeqüente. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70064178148, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

04/11/2015). (TJ-RS - AI: 70064178148 RS, Relator: Antônio Maria 

Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 04/11/2015, Décima 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/11/2015) No que tange ao “periculum in mora”, oportuno observar que o 

bem objeto da busca a apreensão (soja), pela sua natureza, é de fácil 

dilapidação, e que, além disso, o autor necessita do resultado da venda do 

produto para honrar com os compromissos assumidos (contrato de 

compra e venda de adubo, id. 11843622), situação que poderá refletir em 

irreversibilidade e prejuízo à parte embargante. Por outro lado, para 

garantia de ressarcimento de eventuais prejuízos à parte 

credora/exequente, convém determinar a prestação de caução idônea 
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pela parte embargante, exatamente para que ambas as partes estejam 

protegidas seja qual for o deslinde da questão. Então, diante do panorama 

apresentado, visualizado sob a ótica de um juízo de cognição sumária, 

tenho que os elementos de convicção até então produzidos pela parte 

embargante autorizam a concessão da liminar pretendida. Portanto, 

RECEBO os embargos para processamento e, mediante a prestação de 

caução real idônea, DEFIRO a liminar pretendida, para que seja suspensa 

a busca e apreensão da soja produzida pelo autor, nos 788 hectares da 

Fazenda Nossa Senhora Aparecida (matrículas nº 2241 e 2242, do CRI de 

Sorriso-MT), devendo o autor ser mantido na posse do produto, 

sobrestando, assim, a constrição até ulterior deliberação. INTIME-SE o 

embargante a prestar caução, nos termos do parágrafo único do art. 678, 

do CPC, sob pena de revogação da suspensão, assinalando o prazo de 

15 (quinze) dias, devendo a caução ofertada ser homologada por este 

juízo. Prestada caução e comprovada a devida averbação, EXPEÇA-SE 

mandado restituitório, ficando a parte embargante nomeada fiel depositária 

do bem. COMUNIQUE-SE o Sr. Oficial de Justiça para que suspenda 

imediatamente a diligência de constrição da soja da área em apreço. 

PROCEDAM-SE as anotações nos autos nº 1005407-71.2017.8.11.0040. 

CITE-SE o embargado para, querendo, no prazo legal, contestar a ação, 

fazendo-lhe as advertências legais, na pessoa do advogado (art. 677, § 

3º, CPC; REsp 1.432.121/DF), nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a 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, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000793-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE JUVENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON BARBOSA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000793-86.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: LEIDIANE JUVENCIO DA SILVA, EMERSON BARBOSA 

SEVERINO REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

Vistos, e etc. Na Comarca de Sorriso/MT, a competência para processar e 

julgar feitos onde seja parte interessada ou interveniente as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta Comarca. Posto 

isso, determino a redistribuição do feito para a 4ª Vara desta Comarca, 

com as nossas homenagens. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002301-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA NICKHORN SCHULTZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA SALEH BANDERA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002301-38.2016.8.11.0040 

AUTOR: ILMA NICKHORN SCHULTZ RÉU: NADIA SALEH BANDERA Vistos, 

e etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, 

requerendo a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença, fazendo-o com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e honorários na forma do acordo. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, expeça-se o necessário e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003176-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SAUSEN VERLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ FRANCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003176-08.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: LEONARDO SAUSEN VERLE EXECUTADO: GERSON LUIZ 

FRANCIO Vistos, e etc. O autor comunicou o desinteresse na continuidade 

da ação, nos termos do art. 775, do CPC. É o relatório. Decido. 

Considerando que o autor postulou pela extinção do feito antes da citação 

da parte requerida, com fundamento no artigo 775 c/c art. 485, inciso VIII, 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas, se houver, pela parte autora. 

Honorários indevidos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se, observando as formalidades. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000775-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO TEDESCO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000775-36.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: CARLOS EDUARDO 

TEDESCO FERREIRA Vistos, e etc. As partes requereram a homologação 

do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não 

há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que 

evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Cada 

parte arcará com os Honorários de seus respectivos patronos. 

Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se o necessário e 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001372-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE LORENZINE BARRETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001372-05.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA ALICE LORENZINE BARRETO Vistos, e etc. O autor comunicou o 

desinteresse na continuidade da ação. É o relatório. Decido. Considerando 

que o autor postulou pela extinção do feito e que não houve citação da 

parte requerida, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Custas, se houver, pela parte autora. Honorários indevidos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observando as formalidades. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001267-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIAM VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

SATIRO SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001267-28.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA - EPP EXECUTADO: SATIRO SOUZA SANTOS, 

HELIAM VIEIRA DOS SANTOS Vistos, e etc. As partes requereram a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença, 

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Cada 

parte arcará com os Honorários de seus respectivos patronos. Intime-se 

pessoalmente a parte executada, vez que não possui causídico habilitado 

nos autos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se o 

necessário e arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004690-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R G DA FONSECA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004690-59.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA EMBARGADO: R G DA 

FONSECA - ME VISTOS. Conforme se verifica da manifestação de Id, a 

parte embargada se limitou a concordar com o abatimento do valor de 

R$2.100,00, não se manifestando acerca dos demais fundamentos 

lançados nos presentes embargos à execução. Assim, DETERMINO a 

intimação das partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). No mais, deixo de analisar o 

pedido de penhora formulado pela parte embargada, devendo tal 

requerimento deve ser pleiteado no feito executivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004690-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R G DA FONSECA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004690-59.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA EMBARGADO: R G DA 

FONSECA - ME VISTOS. Conforme se verifica da manifestação de Id, a 

parte embargada se limitou a concordar com o abatimento do valor de 

R$2.100,00, não se manifestando acerca dos demais fundamentos 

lançados nos presentes embargos à execução. Assim, DETERMINO a 

intimação das partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). No mais, deixo de analisar o 

pedido de penhora formulado pela parte embargada, devendo tal 

requerimento deve ser pleiteado no feito executivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005688-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005688-27.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: AGERUSA SEGHETTO EXECUTADO: RAFAEL PORFIRIO 

VILHALBA VISTOS. Conforme requerido pela Ilustre Representante 

Ministerial, INTIME-SE a exequente para que informe se houve o 

adimplemento dos débitos remanescente. Em caso negativo, INTIME-SE o 

executado para efetuar o pagamento do débito alimentar, no prazo de 03 

(três) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). 

Decorrido o prazo, sem manifestação do executado, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000332-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (REQUERIDO)

SADI ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000332-85.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: LEANDRO MUSSI REQUERIDO: SADI ZANATTA, ENI 

SAVENE SCHNEIDER ZANATTA VISTOS. Diante da interpelação 

apresentada pelo requerido no Id 1852744, INTIME-SE o notificante, nos 

termos do artigo 727, do CPC. Após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SOARES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - MT0009602A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001697-77.2016.8.11.0040 

AUTOR: MARINA ALVES LOURENCO RÉU: IVO SOARES DA SILVA 

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. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001697-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SOARES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - MT0009602A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001697-77.2016.8.11.0040 

AUTOR: MARINA ALVES LOURENCO RÉU: IVO SOARES DA SILVA 

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. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADONIR GAZIERO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001519-94.2017.8.11.0040 

AUTOR: CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA RÉU: FRANCISCO ADONIR 

GAZIERO Vistos. De início, verifico que embora a parte autora alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos documentos que 

comprove os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da 

justiça. Desse modo, determino que o autor junte aos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias, os documentos que comprovem sua impossibilidade em 

arcar com as custas e despesas processuais. Decorrido o prazo acima 

com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003455-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILCEU ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO OAB - MT18319/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003455-91.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: DILCEU ROSSATO REQUERIDO: KIRST & KIRST LTDA - ME 

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. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003455-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILCEU ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO OAB - MT18319/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003455-91.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: DILCEU ROSSATO REQUERIDO: KIRST & KIRST LTDA - ME 

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. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005070-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005070-82.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. 1. Conclusão indevida. 2. 

Intime-se a parte autora, via DJe, para que apresente impugnação à 

contestação e aos documentos juntados aos autos, no prazo de 15 dias. 

3. Após, conclusos. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001360-88.2016.8.11.0040

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:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES 65524187104 (REQUERIDO)

 

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: 1002841-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para efetuar o recolhimento da guia da certidão de que trata o art. 828 do 

CPC, devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br para a emissão da referida guia.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002134-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASTRO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002134-84.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: JOAO CASTRO PINHEIRO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por JOÃO CASTRO 

PINHEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez e/ou auxílio-acidente em seu favor. Para tanto sustenta que 

devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais 

desenvolver suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o 

benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os 

requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 

6773191). Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos 

autos nos Nums. 10130821 e 10130821, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por JOÃO 

CASTRO PINHEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 10906553. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Nums. 10130821 e 

10130821), verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora 

encontra-se incapacitada de forma total e temporária, fazendo jus ao 

beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL 

COMPROVADA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS 

DE ADVOGADO. DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos 

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 

do STJ nº 2). Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido 

o conteúdo econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa 

necessária. 2. Considerando que os quesitos apresentados pelas partes 

foram devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 

alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017) Quanto ao pedido de 

auxílio-acidente, verifica-se que a sequela do autor se encontra 

descompensada (quesito n. 09 do Num. 10130822), ou seja, não está 

estabilizada, mormente pelo fato do autor se encontrar incapacitado 

temporariamente para o trabalho, sendo que o auxílio-acidente será 
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concedido, como indenização, 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. A percepção do benefício previdenciário exige, 

portanto, o preenchimento simultâneo de dois requisitos: (a) ocorrência de 

acidente de qualquer natureza, e (b) que após a consolidação das lesões 

resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que o segurado exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. Assim, 

considerando a temporariedade da incapacidade do autor, bem como que 

a mesma não se encontra estabilizada, indevida a concessão do 

auxílio-acidente. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com 

resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar 

a parte Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 

91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde o 

requerimento administrativo do benefício em 02/03/17 – Num. 6748355. 

Visando evitar a cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei 

n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se 

necessária a fixação da data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo 

DCB em 18 meses, para tratamento e/ou reabilitação para outra profissão, 

contados da efetiva implantação. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

beneficio de auxílio-doença pela autora e, o periculum in mora, pela 

condição social da mesma, está com incapacidade laboral e é considerada 

hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, 

determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente do 

auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000064-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000064-94.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA APARECIDA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 4625464). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 5486825), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 5896581). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 10739750, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por MARIA APARECIDA DOS SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 4584484. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 10739750), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma total e temporária, fazendo jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO 

PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 
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incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO 

COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO. TERMO A QUO. CONSECTÁRIOS E DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. No caso concreto, 

comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte autora 

(grifei) (doméstica, nascida em 12/07/1953), portadora de "Tendinose do 

Supra Espinhal, Moderado derrame de articulação acrômio clavicular e 

alterações degenerativas compatíveis com a faixa etária", bem como 

demonstrados a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença (grifei), desde a data da 

sua indevida cessação na via administrativa, é medida que se impõe. (...)”. 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0001998-61.2015.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 09/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 10/10/16 – Num. 4584484. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão. Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado 

quando do preenchimento dos requisitos do beneficio de auxílio-doença 

pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, está 

com incapacidade laboral e é considerada hipossuficiente sobre a 

acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente do auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001938-17.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARIA EDNALDA PEREIRA DE ANDRADE SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por MARIA EDNALDA 

PEREIRA DE ANDRADE SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo não 

consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 6781504). O requerido apresentou contestação aduzindo 

a ausência de incapacidade pela parte autora (Num. 8121100), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9383538). 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 10883524, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por MARIA EDNALDA 

PEREIRA DE ANDRADE SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6133582. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 10883524), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e permanente, podendo ser reabilitado para 

outras profissões, e, aliada à idade da parte autora (38 anos), faz jus ao 

beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. Hipótese em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela 

incapacidade parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 240 de 645



desde a data da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a 

contar do vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 

12/92), IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), 

INPC (07/95 a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e 

TR (a partir de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução 

observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas 

ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão 

geral, tema 810), com efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na 

fase anterior à expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver 

pendente de julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de 

expedição de requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de 

mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso 

posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 

a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I 

do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 10/01/17 – Num. 6133582. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para reabilitação para outra profissão. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001705-20.2017.8.11.0040 

AUTOR: ELIANE ALBRECHT RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ELIANE ALBRECHT contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. 

Para tanto sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo 

não consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 6099582). O requerido apresentou contestação aduzindo 

a ausência de incapacidade pela parte autora (Num. 8119034), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 8284451). 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 10861925, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por ELIANE ALBRECHT contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 8119045. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 10861925), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e permanente, podendo ser reabilitada para 

outras profissões, e, aliada à idade da parte autora (36 anos), faz jus ao 

beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. Hipótese em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela 

incapacidade parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) 

desde a data da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a 

contar do vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 

12/92), IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), 

INPC (07/95 a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e 

TR (a partir de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução 

observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas 

ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão 

geral, tema 810), com efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na 

fase anterior à expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver 

pendente de julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de 

expedição de requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de 

mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso 

posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários 
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de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 

a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I 

do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 02/02/17 – Num. 8119045. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para reabilitação para outra profissão. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002137-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ANDREIV (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002137-39.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANA ROSA ANDREIV RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por ANA ROSA ANDREIV contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a implantação em sede de 

tutela de urgência do benefício previdenciário de auxílio-doença e, no 

mérito, a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, devidas as enfermidades 

enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, tendo o beneficio 

previdenciário sido cessado administrativamente pelo requerido. Assim, 

sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção do 

benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça 

inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e determinada 

a citação do requerido (Num. 8026727 ). O requerido apresentou 

contestação, alegando a ausência de incapacidade laborativa da parte 

autora (Num. 9239614 ), tendo a mesma impugnando, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 9382524 ). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado no Num. 10947052, sobre o qual manifestou a parte 

autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com pedido 

de aposentadoria por invalidez, formulado ANA ROSA ANDREIV contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 6753194. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 10947052), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é total, multiprofissional, 

tendo o perito informado no quesito n. 13 do requerido que a mesma é 

permanente, ao trabalho, bem como que o quadro clínico da autora 

encontra-se inalterado desde o início da incapacidade em 05/02/2015 

(conclusão). Assim, considerando que a autora é hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais, que conta com mais de 53 anos de idade e, ainda, o 

grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os requisitos 

para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (31/01/17 – Num. 6753194), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001318-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001318-05.2017.8.11.0040 

AUTOR: MARLENE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por MARLENE DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 5524239), 

foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 6843721 ), tendo a mesma impugnado, ratificando 

os pedidos iniciais (Num. 7350588). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial restou acostado nos Nums. 10149427 e 10149432, sobre o 

qual manifestou o requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por MARLENE DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise do laudo pericial (Nums. 10149427 e 10149432) é possível divisar 

que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, desta 

forma não havendo comprovação do requisito descrito acima no item III. 

Assim, não merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o 

entendimento jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE 

PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a 

teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela antecipada concedida nos autos. Oficie-se ao EADJ 

para que suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela 

antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000557-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISETE MARCHIORO BARBIERI (IMPETRADO)

MIRALDO GOMES DE SOUZA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000557-37.2018.8.11.0040 

IMPETRANTE: FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS EIRELI - ME IMPETRADO: MIRALDO GOMES DE SOUZA, 

MARISETE MARCHIORO BARBIERI Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração, requerendo a reconsideração da decisão retro, alegando 

equívoco, sob a alegação de que este Juízo inovou quanto ao pedido 

inicial, concedendo tutela equivalente, alterando as condições do certame 

sem a devida republicação do edital. Aduz que, da maneira como 

prolatada, a decisão causa a alteração na possibilidade de participação de 

outras empresas no certame, já que conferida somente à embargante. Por 

fim, sustenta que a única empresa que compareceu no novo pregão 

sagrou-se vencedora, com a proposta total de R$393.500,00, proposta 

muito superior à anteriormente ofertada pela embargante, bem como que, 

sem a suspensão do pregão, não houve tempo hábil à reformulação das 

propostas. É o sucinto relatório. Decido. Trata-se de embargos de 

declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar 

premissas e argumentos apresentados. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, a 

decisão restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do 

embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o 

entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER 

DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA - 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016). 

Ademais, as medidas adequadas à efetivação da tutela provisória, 

concedida liminarmente, ao determinar que o impetrado não inabilitasse a 

impetrante, sob a justificativa de descumprimento do item 13.3, é 

plenamente possível, consoante disposição legal expressa (art. 297, do 

NCPC), não se podendo olvidar, também, da fungibilidade das tutelas 

provisórias, bem como da possibilidade de seu deferimento em em menor 

extensão. Importante mencionar, ainda, que não há óbice ao deferimento, 

mesmo quando da sentença final, de providências que assegurem a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, especialmente em 

ações mandamentais, como é o caso do Mandado de Segurança. Quanto 

a alegação de que, da maneira como prolatada, a decisão causou 

impossibilidade de participação de outras empresas no certame, fato é 

que, nos termos do art. 18, do NCPC, “ninguém poderá pleitear direito 

alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”. Sendo assim, se houvesse insurgência por algum participante, 

quanto aos termos do edital, caberia a ele buscar seu direito, assim como 

a impetrante, por ação própria, ou, ainda, aos legitimados extraordinários, 

não sendo o caso dos autos. No que toca as alegações de que a única 

empresa que compareceu no novo pregão se sagrou vencedora com a 

proposta total de R$393.500,00, proposta, esta, muito superior à 

anteriormente ofertada pela própria embargante, fato é que a oferta 

apresentada pela embargante/impetrante, anteriormente, se deu em 

Pregão Presencial diverso do discutido nos autos, que, inclusive, restou 

fracassado, conforme informado pela própria impetrante na inicial. Por fim, 

quanto a alegação de que, sem a suspensão do pregão, não houve tempo 

hábil à reformulação das propostas, registro que o simples fato da 

impetrante ter ajuizado o presente mandado de segurança não a 
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dispensava de formular sua proposta e apresentá-la na data indicada para 

o Pregão Presencial. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes 

NEGO PROVIMENTO. No mais, verifica-se que o objeto do presente 

mandado de segurança não mais persiste, na medida em que houve o 

julgamento do procedimento licitatório, ora discutido, no qual, inclusive, a 

impetrante sequer participou, tendo sagrada vencedora a empresa Sorriso 

Supermercados LTDA (Num. 11773754). Assim, DENEGO A ORDEM 

MANDAMENTAL pleiteada, e, em consequência JULGO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 6º, § 5º da Lei n. 12.016/2009 c/c 485, VI, 

do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Sem honorários, conforme Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe 

condenação em honorários de advogado na ação de mandado de 

segurança.” e sem custas, tendo em vista o que prescreve o inciso XXII 

do artigo 10 da Constituição Estadual. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003287-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX BR MOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1003287-89.2016.8.11.0040 (D) Em que pese o manifestado pela D. 

Patrona no ID 9667173, verifico que as diligências para localização de 

endereço já foram efetivadas nos IDs 5820523, 5820525 e 6864184. 

Diante disso, cumpra-se a parte final do decidido no ID 5563087. 

Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1002548-82.2017.8.11.0040 REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: FABIANO DA SILVA Em que pese 

o constante no termo de audiência do Id. 11504861, verifica-se que o 

reclamado não foi intimado para a audiência de conciliação, tendo em vista 

ausência de endereço atualizado nos autos. Deste modo, intime-se a parte 

reclamante para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção. Em caso de inércia, 

certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002810-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANGELO TARTARI (EXEQUENTE)

JANAINA LUANA FRANZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ABREU TEIXEIRA OAB - CE13463 (ADVOGADO)

 

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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1000078-44.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 09H50MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Processo: 1000078-44.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 09H50MIN. para realização da audiência de conciliação. 

Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006521-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PARISOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALD FORMATURAS 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 02 de MAIO de 2018, às 18:20 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: 1000135-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SOLISMAR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Processo: 1000135-62.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 13:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006528-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCIO DAMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA 

MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM 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 02 de MAIO de 2018, às 18:40 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: 1000565-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BRAGA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SORRISO 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000565-14.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 27 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 08:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JESUS TEIXEIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 09 de MAIO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004533-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JESUS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 09 de MAIO de 2018, às 13:00 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: 1000573-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000573-88.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) 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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005149-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VOLFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (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. 
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55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 09 de MAIO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000580-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE DULCE REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000580-80.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 02 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 11:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (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 09 de MAIO de 2018, às 13:10 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: 1000700-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA CHAVES MACEDO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000700-94.2016.8/11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006530-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHISLAINE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 09 de MAIO de 2018, às 08:20 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: 1006536-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (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 09 de MAIO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000618-92.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANA CLARA GATTO 

REQUERIDO: OI MÓVEL 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) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) 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).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006540-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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 09 de MAIO 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: 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)

 

Processo nº 1005676-13.2017.811.0040 Impulsiono estes autos a fim de 

intimar para impugnar a contestação, conforme r. despacho em sua parte 

final transcrito:...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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003438-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (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)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 09 de MAIO de 2018, às 08:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. E ainda, acerca do teor da decisão proferida 

no ID. 11145529, abaixo transcrita. DECISÃO PROCESSO N. 

1003438-21.2017.8.11.0040 (D) A Portaria n. 709/2017-PRES estabeleceu 

que no dia 19.12.17 o horário de expediente será das 8 às 15h. Consigno 

entendimento pessoal no sentido de que não haveria óbice à realização de 

audiências após o horário acima, pois assim autorizado, a meu sentir, pelo 

art. 1.185, §2º, da CNGC, bem como pelo art. 212 do CPC/2015. O art. 12 

da Lei n. 9.099/95 igualmente permitiria entendimento nesse sentido, até 

mesmo em homenagem ao princípio da celeridade processual. Contudo, em 

ocasião análoga ocorrida no ano em curso, houve formal reclamação da 

parte da OAB/MT à Corregedoria-Geral da Justiça, contra a designação de 

audiências fora do horário do expediente normal. A reclamação foi 

acolhida pela Exma. Sra. Corregedora-Geral da Justiça, nos autos do PA 

n. 0026921-23.2017.8.11.0000. Nesse contexto, em atenção ao 

precedente citado, CANCELO a audiência de conciliação designada neste 

feito, determinando seja realizado novo agendamento via sistema PJE. Em 

atenção à manifestação juntada no ID 10694009, intime-se a reclamada 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, renovando-se a 

conclusão na sequência. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ALTO CELESTE 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1003791-61.2017.8.11.0040 (M) I - Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II – Cancelo a audiência de conciliação 

aprazada no ID 12431340 III - Não havendo pagamento ou garantia da 

execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do débito, observando-se, em 

sendo o caso, eventuais indicações da parte exequente. IV - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. V - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, 

expedindo o necessário para intimação das partes. Consigno que o 

oferecimento de embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei 

n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 28 de setembro de 2017 JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003794-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORISMAR FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1003794-16.2017.8.11.0040 (M) I - Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II – Cancelo a audiência aprazada no ID 

12431667. III - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. IV - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. V - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, via Sistema RENAJUD, uma vez existente bem 

penhorável, deverá ser concluída a penhora mediante expedição de 

mandado e, sendo o caso, carta precatória. VI – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 

29 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (REQUERIDO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1003799-38.2017.8.11.0040 (M) I - Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II – Cancelo a audiência aprazada no ID 

12432480. III - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. IV - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. V - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, via Sistema RENAJUD, uma vez existente bem 

penhorável, deverá ser concluída a penhora mediante expedição de 

mandado e, sendo o caso, carta precatória. VI – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 

29 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000653-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DO CARMO ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000653-52.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 27 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 14:20HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (REQUERIDO)

 

Intimação da douta advogada da parte reclamante, para no prazo de 05 

dias, manifestar-se acerca do inteiro teor da certidão do meirinho (Id. 

10239753). CERTIDÃO NEGATIVA Certifico que em cumprimento ao 

mandado de execução, ID 10164604, dirigi-me ao endereço indicado no 

mandado e não encontrei a executada, tendo encontrado na casa a Sra. 

FABIANA, a qual informou que reside no local faz um ano, que a 

executada não reside no local, e que não a conhece, motivo pelo qual não 

foi possível citar a parte executada Luana de Araújo Félix. Certifico ainda 

que não foi possível arrestar bens da executada, tendo em vista não ter 

localizado bens. Assim sendo, devolvo o mandado na secretaria. O 

referido é verdade e dou fé. SORRISO/MT, 9 de outubro de 2017. EDUR 

BALLOTIN Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003750-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

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:

RODRIGO MACHADO (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 09 de MAIO de 2018, às 09:50 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: 1003802-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SOUSA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 1003802-90.2017.8.11.0040 (M) I - Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

ou nomear bens à penhora. II – Cancelo a audiência aprazada no ID 

12432684. III - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. IV - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 

(cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do 

valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para 

justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da 

eficiência administrativa e da economicidade, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. V - Para a hipótese de requerimento de constrição 

de veículos automotores, via Sistema RENAJUD, uma vez existente bem 

penhorável, deverá ser concluída a penhora mediante expedição de 

mandado e, sendo o caso, carta precatória. VI – Efetivada a penhora, a 

Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das 

partes. Consigno que o oferecimento de embargos está condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 

29 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003802-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SOUSA RIBEIRO (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 para manifestar-se acerca da certidão do meirinho lançado no 

ID. 11241809, no prazo de 05 dias, ante a petição de acordo nos autos de 

Execução (ID. 10288554).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000719-32.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 15:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006261-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (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 09 de MAIO de 2018, às 10:00 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: 1005527-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER AULER (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 248 de 645



Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1005527-17.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da correspondência com a observação do correio de “ 

mudou –se” . Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006549-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARDEANIA NASCIMENTO 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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 09 de MAIO 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: 1006551-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARDEANIA NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 09 de MAIO de 2018, às 10:50 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: 8010089-52.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010089-52.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-30.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELETI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010084-30.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SR COLCHOES COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000695-04.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 13:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004532-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JESUS TEIXEIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11304617, intimando-a de que foi designado o 

dia 09 DE MAIO DE 2018 ÀS 08H00MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006549-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARDEANIA NASCIMENTO 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11770008, intimando-a de que foi designado o 

dia 09 DE MAIO DE 2018 ÀS 10H40MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003438-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1003438-21.2017.8.11.0040 (D) A Portaria n. 709/2017-PRES estabeleceu 

que no dia 19.12.17 o horário de expediente será das 8 às 15h. Consigno 

entendimento pessoal no sentido de que não haveria óbice à realização de 

audiências após o horário acima, pois assim autorizado, a meu sentir, pelo 

art. 1.185, §2º, da CNGC, bem como pelo art. 212 do CPC/2015. O art. 12 

da Lei n. 9.099/95 igualmente permitiria entendimento nesse sentido, até 

mesmo em homenagem ao princípio da celeridade processual. Contudo, em 

ocasião análoga ocorrida no ano em curso, houve formal reclamação da 

parte da OAB/MT à Corregedoria-Geral da Justiça, contra a designação de 

audiências fora do horário do expediente normal. A reclamação foi 

acolhida pela Exma. Sra. Corregedora-Geral da Justiça, nos autos do PA 

n. 0026921-23.2017.8.11.0000. Nesse contexto, em atenção ao 

precedente citado, CANCELO a audiência de conciliação designada neste 

feito, determinando seja realizado novo agendamento via sistema PJE. Em 

atenção à manifestação juntada no ID 10694009, intime-se a reclamada 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, renovando-se a 

conclusão na sequência. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 012/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc... RESOLVE:RETIFICAR a Portaria 

nº 09/2018/DF que lota a servidora Marcela de Souza Garcia Sguarezi, 

Analista Judiciária, matrícula 20.585, na Central de Administração da 

comarca de Tangará da Serra, para fazer constar onde se lê, 06 de 

f e v e r e i r o  d e  2 0 1 7 ,  l e i a - s e  0 6  d e  f e v e r e i r o  d e 

2018.Publique-se.Registre-se.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça.Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 

2018.FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 014/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Março, a saber:

* A Portaria nº 014/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000097-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ACCO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000097-05.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: EVERTON ACCO IMPETRADO: 

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Everton Acco em face do Prefeito 

Municipal de Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira, ambos 

qualificados no encare processual, objetivando a concessão de 

segurança para determinar ao impetrado que realize a análise do pedido 

de parcelamento de área urbana no procedimento administrativo nº 

29276/2017. Nos termos do inciso I do artigo 7º da Lei n.º 12.016/09, 

notifique-se a autoridade impetradas para prestar as informações que 

julgar pertinentes no presente caso, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

com fundamento no inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino 

que seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à 

qual a autoridade coatora está integrada, para que, querendo, ingresse no 

feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as 

informações pela autoridade coatora, promova vista dos autos o Ministério 

Público e, após, encaminhe os autos conclusos para julgamento. Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000403-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDISEL PEREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 

DUAS (02) DILIGÊNCIAS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

NOTIFICAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO A SER EXPEDIDO, DEVENDO RECOLHER 

O VALOR MEDIANTE GUIA PRÓPRIA NO SITE DO TJMT. NO PRAZO 

LEGAL, JUNTANDO A GUIA PAGA NOS AUTOS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON BRENO PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 25/04/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RODRIGUES DA COSTA (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 23/04/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARQUES TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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 26/04/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 26/04/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DA SILVA VICENTE (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)

 

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 26/04/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (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 26/04/2018, às 09H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 26/04/2018, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRE LIBERALI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL 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 02/05/2018, às 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DIAS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 20/03/2018, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CEZARIA DA SILVA SHIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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 08/03/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDERSON LUIZ DA SILVA PAESANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 05/04/2018, às 09H45MIN.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-36.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ANTONIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1001541-10.2017.8.11.0055 
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PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. O promovente foi intimado para que emendasse a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando adequadamente os fatos, 

especificando a causa de pedir do requerimento para retirada do seu 

nome dos órgãos restritivos de crédito, juntando os documentos relativos 

ao referido pedido, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 

do CPC de 2015) (cf. ID 11835925). Desse modo, considerando que a 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso, e, não havendo o promovente promovido a emenda da 

inicial, impõe-se a extinção do feito com o indeferimento da inicial com 

fulcro nos Arts. 321, parágrafo único, e 485, I do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos Arts. 321, parágrafo único e 485, I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase 

(artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro 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, 20 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-85.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000178-85.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ROSEMERI 

MARQUES DA SILVA REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO - SAMAE Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fundados na omissão e 

contradição ocorrida na sentença, no que se refere ao julgamento da 

demanda por ausência das condições da ação. Em que pese as 

considerações da embargante, não prosperaram os embargos, tendo em 

vista que foram apreciadas todas as questões jurídicas suscitadas pelas 

partes, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão no 

julgamento. E, dessa forma, ausentes, portanto, as hipóteses previstas no 

art. 1.022, incisos I e II, do CPC. A pretensão da embargante é rever a 

matéria já decidida e enfrentada na sentença. Impossibilidade de 

reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. Ora, 

a não concordância com a decisão, não significa que essa seja omissa ou 

contraditória, não se prestando os embargos como meio de novo 

julgamento. Apresentadas as razões necessárias à solução da 

controvérsia mostra-se inoportuno a apresentação de embargos para fins 

de prequestionamento, já que não é imposto ao julgador se manifestar 

quanto a todos os artigos citados. Inclusive, o prequestionamento não está 

entre as hipóteses de cabimento do presente recurso. Assim decidiu o 

STJ: “Mesmos nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, devem se observar as lindes do art. 1.022 do CPC 

(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana, 

integrativa a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil para 

o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp. 13.843-0-SP, Edcl, rel. 

Ministro Demócrito Reinaldo). Desse modo, não há que se falar em 

omissão, quando suscitados os elementos de convicção para julgamento 

da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do 

CPC, c.c. art. 38, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, conheço dos 

Embargos, e os JULGO IMPROCEDENTES, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95 c/c 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de Fevereiro de 2018. Angelo 

Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010476-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO LOPES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Autos n. 8010476-17.2017.8.11.0055 Exequente: Ivan Antonio Panazzolo 

– ME Executado: Clodoaldo Lopes Guimarães PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado determinou a intimação do exequente para 

manifestação nos autos, sob pena de extinção sem resolução de mérito 

(cf. ID n. 11377521). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID 

n. 14319949, 14319950 e 14480577), entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 11896014). Portanto, à espécie 

se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 3. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR 

JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 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, 23 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. 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, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012300-45.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KAZUO YANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012300-45.2016.8.11.0055 Autora: Carlos Kazuo Yano Ré: 

Rural Soluções e Serviços Ltda. 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 
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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, e inexistindo 

preliminares a tratar, 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. O 

autor pretende declaração de inexistência de débitos cumulada com 

compensação por danos morais em face da empresa ré. Para tanto 

informa que não realizou os pedidos de sementes de soja n. 03583 e 

026159, razão pela qual as cobranças realizadas pela ré seriam indevidas 

e teriam causados transtornos de ordem moral. A ré não controverte o 

fato, ao contrário, informa que o autor (sic) “O REQUERENTE NÃO POSSUI 

QUALQUER DÉBITO JUNTO À REQUERIDA DECORRENTE DOS PEDIDOS DE 

VENDA QUESTIONADOS!!! O REQUERENTE NADA DEVE À REQUERIDA. 

NÃO HÁ QUALQUER PEDIDO DE COMPRA EM ABERTO FEITO PELO 

REQUERENTE JUNTO À REQUERIDA QUE POSSA ENSEJAR UMA 

EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA. NÃO HÁ E NUNCA HOUVE QUALQUER 

COBRAÇA VEXATÓRIA POR PARTE DA REQUERIDA RELACIONADA AO 

REQUERENTE”. De igual modo, informa que não realizou cobrança 

vexatória, motivo pelo qual não há falar em danos de ordem moral in casu. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pelo autor, a ocorrência de cobrança indenvida e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. A ré 

aquiesce a informação de inexistência de débito feita pelo autor, portanto 

necessária se mostra a declaração de inexistência de débito relacionados 

aos pedidos de n. 03583 e 026159. Entrementes, entendo improcedente o 

pedido compensatório realizado pelo autor. A uma, por não ter a ré inscrito 

o autor no cadastro de inadimplentes, protestado o débito ou realizado 

cobrança semelhante – fato que demonstraria a ocorrência de danos 

morais in re ipsa. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a 

negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano 

moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (Ap 

145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

(grifo nosso). A duas, por que não há nos autos nenhuma informação a 

respeito de ter havido grosseria, má educação, rispidez, utilização de 

termos de baixo calão, ou qualquer outra conjectura que demonstre que a 

suposta cobrança (que a ré nega ter realizado, frise-se) em questão 

tenha sido realizada de forma abusiva, vexatória, agressiva, sem 

urbanidade[5], etc. Assim, inexistindo dano – verdadeiro pressuposto da 

responsabilidade civil – não há falar em compensação por danos morais 

no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

declarar inexistentes os débitos oriundos dos pedidos 03583 e 026159, 

bem como declarar inexigíveis eventuais cobranças deste advindas. 

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, 23 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. 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, 23 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] A contrario sensu, 

é o que se depreende do seguinte julgado: “RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- COBRANÇA DE DÍVIDA MEDIANTE CONSTRANGIMENTO DO DEVEDOR - 

USO DE EXPRESSÕES VEXATÓRIAS E AMEAÇAS - CONDUTA ABUSIVA - 

DANO À PERSONALIDADE DO DEVEDOR - VALOR DA CONDENAÇÃO 

RAZOÁVEL - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO 

(SENTENÇA) - RECURSO DA INSTITUIÇÃO DEVEDORA DESPROVIDO - 

RECURSO DO DEVEDOR PROVIDO EM PARTE. 1 - Ainda que o credor 

tenha direito de cobrar o seu crédito, não está autorizado a utilizar de 

ameças e expressões injuriosas, sob pena de responder pelos danos 

causados à honra do devedor, como ocorreu na hipótese. [...] (Ap 

139192/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010475-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ZANNOTTO SCHIOCHET (REQUERIDO)

 

Autos n. 8010475-32.2017.8.11.0055 Exequente: Leite & Artero Ltda. – ME 

Executado: Bruno Zannotto Schiochet PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado determinou a intimação da exequente para 

trazer endereço atualizado do réu, sob pena de extinção sem resolução 

de mérito (cf. ID n. 11368571). Neste contexto, houve intimação da 

exequente (cf. ID n. 14318777, 14318778 e 14483994), entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 11905556). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO 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, 23 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. 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, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001153-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS REINALDO BELO VINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT0022510A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)
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Autos n. 1001153-10.2017.8.11.0055 Autor: Mateus Reinaldo Belo Vinhal 

Ré: Nextel Telecomunicações Ltda. 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 ausência de 

interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso porque não é necessário requerimento 

administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, salvo exceções 

definidas na Constituição da República e entendimentos jurisprudenciais 

pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma 

desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. 

XXXV). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e superada a preliminar 

suscitada, 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 uma dívida no valor 

de R$ 46,12 (quarenta e seis reais e doze centavos), como faz prova o 

extrato de negativação anexo aos autos (ID n.10217157). Todavia, afirma 

peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em questão por não 

ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostraria indevida e, 

consequentemente, lhe causaria danos de ordem moral. Pleiteia, ainda, a 

repetição em dobro dos valores gastos para retirada do nome do referido 

cadastro de inadimplentes. A ré, ao seu turno, apenas afirma que os 

valores inscritos decorreram do inadimplemento do serviço contratado, 

razão pela qual a negativação consubstanciaria exercício regular de 

direito. 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. 

Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a 

distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a contratação 

pelo autor dos serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada 

por terceiros, a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. A ré, em sua defesa, nenhum contrato ou documento idôneo 

apresenta justificando os débitos cobrados e os serviços que afirma ter 

fornecido. Portanto, na forma do art. 373, II do CPC, é inequívoco que a 

contratação em questão se mediante fraude perpetrada por terceiro. 

Assim, a responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da empresa 

ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do 

CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. 

A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. 2. O quantum da 

indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das 

circunstâncias da causa, em especial a inscrição indevida do autor no 

órgão de restrição ao crédito. (Ap 114384/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] Descurando-se o 

estabelecimento comercial das cautelas necessárias à realização de 

venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos decorrentes de 

fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não comprovou ter 

agido com a diligência devida para regularidade da negociação, deverá 

assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, 

Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Ainda, é oportuno salientar 

que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de contratação, 

acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os serviços, é ato 

ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido, mutatis mutandis, é o 

entendimento da Turma Recursal do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, conforme julgado abaixo colacionado: DANO MORAL - 

RECURSO TEMPESTIVO - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO - TERCEIRA PESSOA - 

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RISCO DA ATIVIDADE - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - O recurso foi apresentado 

tempestivamente. Afastada a alegação preliminar de intempestividade. 2 - 

A empresa prestadora de serviço de TV a cabo pratica ato ilícito 

indenizável por não proceder com a devida cautela na análise dos dados 

cadastrais para instalação do serviço de TV a cabo, acarretando a 

cobrança de pessoa que não contratou. A cobrança indevida do recorrido 

por fato de terceiro que teve seu nome utilizado para aquisição de 

serviços de TV a cabo, gera, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser fixado de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 253/2009, DR. YALE SABO MENDES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 18/01/2010) 

(grifo nosso). Portanto, considerando ser a ré responsável pela da 

negativação do autor, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

quanto aos seus negócios, necessário é que os danos advindos desta 

negligência sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. 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. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes 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. Reputo 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 econômica e profissional do lesado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 254 de 645



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 da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por fim, considerando a existência de cobrança indevida não 

justificada pela ré, necessária é a procedência do pedido de restituição do 

indébito, em dobro, devidamente corrigido monetariamente da data do 

pagamento em excesso, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. 

Salienta-se que, de acordo com a posição do Superior Tribunal de Justiça, 

os requisitos para aplicação do instituto estão preenchidos in casu: o 

engano na cobrança indevida não foi justificado (requisito subjetivo), bem 

como houve cobrança indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos 

objetivos)[6]. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 

487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a inclusão do 

autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, declarar 

inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste; b) Condenar a ré ao 

pagamento ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, pela negativação indevida, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). c) Condenar a ré a restituir, de forma 

dobrada, o valor de R$ 46,12 (quarenta e seis reais e doze centavos), 

sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da data do 

pagamento, mais juros de mora simples, de 1% ao mês, a partir da citação. 

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 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. 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, 23 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] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015) [6] 

Exempli gratia: [...] 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o 

preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança 

indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao 

engano injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 

117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo 

nosso).
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8012324-73.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA Em miúdos, o 

reclamado opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. sentença, alegando 

omissão e contradição, omissão em relação ao valor a ser abatido 

referente a 10 (dez) dias da franquia e contradição de modo a constar na 

sentença que o presente contrato não se trata de um seguro saúde 

visando a autorização de procedimento cirúrgico, mas sim de contrato 

totalmente diverso, qual seja, seguro de vida que visa o pagamento de 

uma importância limitada ao capital segurado contratado, em razão de seu 

afastamento total, contínuo e temporária de toda e qualquer atividade 

remunerada. A ré foi intimada para apresentar resposta, concordando se 

tratar de um erro material. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que assiste parcial razão à embargante, isso porque o projeto de 

sentença foi omisso em relação em relação ao valor a ser abatido 

referente a 10 (dez) dias da franquia. Em relação a contradição apontada 

não verifico tal ocorrência. Embora a ré se insurja contra os termos da 

sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao conteúdo 

desta, inexistindo contradição na fundamentação ou no dispositivo da 

decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos opostos pela 

parte ré, referente a contradição apontada, entendo que a r. sentença 

tratou da temática posta em profundidade. Embora não tenham sido 

acolhidas suas teses, há fundamento suficiente e detalhado no decisum, 

razão pela qual se demonstra que os embargos de declaração não são via 

própria para a citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 

FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 
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modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) ANTE O EXPOSTO, acolho 

parcialmente os termos dos embargos de declaração opostos pela 

embargante, considerando a omissão existente na r. sentença. Desse 

modo, retifico a sentença alhures exarada, que passará a ter a seguinte 

redação na parte dispositiva: 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento em tudo o que consta dos autos, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS 

contidos na inicial, para: a) CONDENAR o reclamado UNIMED 

SEGURADORA S.A ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de DANOS MORAIS à promovente PRISCILA WALDOW, sob 

o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento 

(Súmula 362, STJ), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação; b) CONDENAR a promovida UNIMED SEGURADORA S.A 

ao pagamento do seguro de Renda por Incapacidade Temporária – SERIT, 

referente ao período de 75 (setenta e cinco) dias em que a reclamante 

ficou afastada de suas atividades habituais, cujo valor perfaz a quantia de 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sob o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC a partir desta data mais juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, excluindo deste o valor referente a 

franquia. 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, 29 

de dezembro de 2017. Karla Paloma Busato Juíza Leiga No mais, ficam 

mantidas as demais determinações contidas na r. sentença. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de fevereiro 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, 25 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Autos n. 8010348-94.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a parte autora se insurja contra 

os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se 

ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da temática 

posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 25 de fevereiro 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, 25 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA FAVETTI SASSAKI OAB - MT23855/O (ADVOGADO)
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VISTOS. O reclamante ingressou com a presente ação pleiteando que seja 

declarado inexistente o débito discutido nos autos, ao argumento de que 

todas as obrigações estão quitadas, uma vez que o curso é financiado 

100% pelo FIES. No entanto, não junta aos autos nenhum documento 

comprovando a contratação do referido financiamento nos meses em que 

está sendo cobrado. Assim, faculto ao reclamante a emenda à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que junte aos autos documento 

comprobatório de suas alegações, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI VANDERLEI BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001264-91.2017.8.11.0055 Autor: SIDNEI VANDERLEI BRITO 

Réu: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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, com fulcro no artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado do 

feito. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade 

do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, 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 ré, por uma dívida no valor 

de R$ 8.506,91, como prova certidão de restrição anexa aos autos (cf. ID 

10483436). Todavia, afirma a autora que a dívida é inexistente, visto que 

desconhece o contrato, pois jamais utilizou os serviços da Ré, e que, deve 

tal fato tratar-se de uma fraude, pelo que requer ser indenizada em danos 

morais pela negativação indevida. Neste caso, havendo a negativa de 

débito, cabe à parte reclamada demonstrar a existência de referido 

negócio jurídico que ensejou na restrição ao nome do promovente, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A promovida em sua defesa demonstra a realização do negócio 

jurídico entre a parte promovente e o BANCO DO Brasil, demonstrando 

tratar-se de débito cedido a Ativos S/A, referente ao contrato de Nº 

804875628 contratado pela parte autora junto ao Banco do Brasil, juntando 

aos autos extratos que demonstram nitidamente o débito de origem. 

Ademais, demonstra que a autora, antes da restrição ora contestada, já 

havia sido negativada por ordem do banco do Brasil, referente a este 

mesmo contrato, demonstrando assim, ter a mesma conhecimento de 

referido débito. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, 

demonstrado a ausência de pagamento do débito constituído pela autora, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. A jurisprudência é neste sentido: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO DEVEDOR INADIMPLENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

OCORRÊNCIA. 1) A responsabilização civil do fornecedor de serviços 

prescinde da comprovação da sua culpa na causação do dano ao 

consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a 

conduta lesiva e o dano. 2) E nos termos dos incisos do § 3º do art. 14 do 

CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro". 3) A parte ré, ao negativar o 

nome do autor em razão da inadimplência, agiu em exercício regular de 

direito, não havendo que se falar em dever de indenizar. 4) Por ausência 

de amparo legal e porque basta a existência de dívida para que o credor 

possa promover a negativação do nome do seu devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, não há como se acolher a alegação da parte autora, 

ora apelante, no sentido de que para autorizar a inscrição do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes o débito deve ser referente a título 

executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do novo CPC. 5) A litigância 

de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de 

se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao artigo 

5º, XXXV, da CF/88. 6) No caso dos autos, com a manifesta 

improcedência da pretensão autoral outra conclusão não resta senão a de 

que intentou-se engodar a jurisdição com a alteração da verdade dos 

fatos, hipótese que se amolda perfeitamente à figura da litigância de má-fé 

tipificada no artigo 80, inciso II do novo CPC, justificando a condenação 

imposta pela sentença. (Processo AC 10620150024094001 MG Orgão 

Julgador Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL Publicação 06/02/2017 

Julgamento 26 de Janeiro de 2017 Relator Otávio Portes). Assim, neste 

contexto analítico, resta comprovado ser devida a inclusão da autora no 

cadastro de inadimplentes, razão pela qual necessária é a improcedência 

da presente demanda. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 25 de fevereiro 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, 25 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.
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Autos n. 8010809-03.2016.8.11.0055 Autora: Aqualife Comércio de 

Piscinas Ltda. – ME Ré: Walkyria Wolf – ME 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). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. O 

presente caso se trata de AÇÃO DE COBRANÇA, promovida pela autora 

em face da ré visando o recebimento do valor remanescente decorrente 

da venda e instalação de uma piscina, no importe de R$ 4.900,00 (quatro 

mil e novecentos reais). Afirma a autora que é credora da quantia 

supracitada, uma vez que realizou a venda e a instalação de uma piscina 

para a ré, porém esta não adimpliu integralmente os termos contratuais, 

embora tenha havido tentativa extrajudicial de conciliação. A ré, em 

resposta aos termos da inicial, controverte os fatos narrados pela autora 

e salienta que a piscina não foi entregue no prazo contratado, razão pela 

qual foi obrigada a contratar terceiros para realizar parte dos serviços, 

motivo pelo qual pleiteia, em sede de pedido contraposto, compensação 

por danos morais decorrentes da suposta negligência. Diante dos fatos 

narrados e das provas colacionadas aos autos entendo assistir razão a 

autora. Vejamos: A relação contratual entre autora e réu é fato 

incontroverso. Bem como, não há dúvidas de que existem obrigações 

contratuais não quitadas pela ré – que não controverteu o valor cobrado 

judicialmente. De mais a mais, não há na cópia do pedido juntada pela ré 

(ID n. 6357279) menção a prazo para conclusão do serviço, razão pela 

qual não verifico inadimplência contratual por parte da autora. É dizer, 

inexiste prova de que a autora tenha se obrigado contratualmente a 

entregar a obra no prazo informado pela ré; de igual modo – mesmo 

considerando a divergência em relação a data do término do serviço[5] – é 

preciso reconhecer que não houve abusividade no lapso temporal da 

construção, mesmo considerando a data informada pela autora. Isso 

porque o prazo de cerca de dois meses para a construção de obra de 

uma piscina não se mostra desarrozoado, especialmente quando há dois 

feriados durante seu transcurso. Ademais, é preciso reconhecer que a 

autora não se obrigou (de acordo com a cópia do pedido juntada pela ré) a 

entregar a piscina com todo o acabamento. Aliás, a experiência demonstra 

que, em regra, tal situação compete ao adquirente da piscina, que escolhe 

e realiza os acabamentos e os executa por conta própria, competindo ao 

fornecedor da piscina a instalação desta e dos equipamentos correlatos 

ao seu funcionamento. Deste modo, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e 

após análise das fotos juntadas aos autos e documentos juntados com a 

inicial e contestação, é possível verificar que a autora realizou 

integralmente o serviço em questão, porém a ré quedou-se parcialmente 

inadimplente. Assim, necessário que a ré seja compelida a indenizar a 

autora pelos danos materiais demonstrados no importe de R$ 4.900,00 

(quatro mil e novecentos reais), devidamente corrigidos. Diante do 

exposto, entendo o pedido contraposto realizado pela ré improcedente, 

especialmente porque não restou demonstrada negligência da autora, 

tampouco falha na prestação do serviço. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se o réu a pagar a autora, o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil 

e novecentos reais), a titulo de indenização por danos materiais, 

acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data da 

conclusão da obra[6]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

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. 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, 26 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] A autora sustenta que terminou o serviço em 31 de 

dezembro de 2015, já a ré ilustra que a piscina ficou pronta para o uso em 

16 de fevereiro de 2016. [6] Considerando que os acabamentos da obra 

em questão competiam a ré, tem-se que o termino do serviço ocorreu em 

31 de dezembro de 2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011485-82.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEVANDA CARMO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Autos n. 8011485-82.2015.8.11.0055 Exequente: Idevanda Carmo da Cruz 

Executada: Edimar Alves de Souza PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado determinou a intimação da exequente para manifestação 

nos autos, sob pena de extinção sem resolução de mérito (cf. ID n. 

11292875). Neste contexto, houve intimação da exequente (cf. ID n. 

14314227, 14314242, 14412645 e 14419088), entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 11874941). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO 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, 26 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. 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, 26 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010800-46.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

8010800-46.2013.8.11.0055 Exequente: WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME. 

Executado: AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO formulado por AUTO SUECO CENTRO-OESTE - 

CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA nos autos do cumprimento de 

sentença em que WN FREIOS E EIXOS LTDA - ME promove nos presentes 

autos, aduzindo excesso de execução na quantia de R$ Afirma que 

contrariando as datas de atualização da condenação estabelecidas pelo 

magistrado, o embargado apresentou pedido de execução de sentença 

atualizando o montante devido com juros compostos e aplicou correção 

monetária a partir do primeiro pagamento sob o valor total a ser 

ressarcido, o que não seria correto, já que a correção monetária deve 

iniciar-se a partir de cada pagamento. Assim, demonstrou através de 

planilha que a quantia exata para cumprimento da sentença perfaz a 

monta de R$ 23.721,77 (vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e 

setenta e sete centavos). Requer assim, seja julgada procedente a 

impugnação para reconhecer o excesso de execução.. O embargado 

manifestou acerca dos embargos a execução afirmando que não há 

qualquer divergência no cumprimento, como há, aliás, nos Embargos, que 

não merecem acolhimento, já que o cálculo não está correto. No mais, 

dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a matéria discutida é eminentemente 

de direito e dispensa maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 

920, do Código de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do 

pedido. Compulsando os autos, estão presentes os pressupostos 

objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo bem como as 

condições da ação e não havendo preliminares a apreciar, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Denota-se do presente feito que 

foi a embargante condenada ao pagamento do montante de R$ 11.437,92 

(onze mil, cobrado quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e dois 

centavos) sobre o qual deveria incidir juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir da data de cada desembolso, alem da sucumbência no percentual de 

15% em virtude do recurso interposto e não provido. Analisando-se o 

cálculo apresentado pelas partes, tem-se que o cálculo apresentado pelo 

impugnado se mostra excessivo, visto que a correção pelo INPC foi 

calculado a partir do primeiro pagamento, e que os juros foram calculados 

de forma composta e não simples, interferindo assim no resultado final do 

cálculo apresentado. Já no que concerne ao cálculo apresentado pelo 

embargante depreendo que este está em conformidade com a decisão 

proferida nos autos. Desta forma, entendo que deve ser acolhido e julgado 

PROCEDENTE os embargos apresentado pela embargante para fins de 

reconhecer excesso na execução da importância de R$ 2.851,17 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos). DISPOSITIVO 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA da Impugnação apresentada pelo executado para fins de 

declarar o excesso de execução na importância de R$ 2.851,17 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), declarando 

como devido a título de cumprimento de sentença o montante de R$ 

23.721,77 (vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e sete 

centavos). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 de fevereiro 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, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001286-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANEU GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIZZI (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001286-52.2017.8.11.0055 Autor (a): Vaneu Gomes dos Santos 

Ré: Márcio Rizzi 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). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 21 de fevereiro de 2018, às 14h30m 

(cf. ID n. 11851607), apesar de ter sido devidamente citado (cf. ID n. 

11223477). Neste diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “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”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte 

ré Marcio Rizzi. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, 

entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia 

não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não 

tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido 

em audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo 

no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do 

art. 344 do CPC. Pois bem. O Autor narra ter celebrado contrato de compra 

e venda de forma verbal com o réu, tendo como objeto 01 veículo 

Golf/VW, ano e modelo 2001/2002, placa GWP7509, RENAVAN n. 

00768101344, avaliado em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). E, como 

forma de pagamento, afirma ter dado uma moto Kawasaki Ninja 1000 

cilindradas e quitado os débitos incidentes sobre o veiculo acima citado. 

Porém, considerando a inércia do réu em transferir o veículo após 

cumprimento integral do ajuste realizado, pleiteia obrigação de fazer 

consistente na referida transferência, bem como pleiteia compensação por 

danos morais que alega ter suportado. Com efeito, o início de prova 

documental juntada aos autos e a presunção de veracidade decorrente da 

não apresentação de defesa por parte da ré implicam na procedência do 

pedido, impondo-se a parte ré a obrigação de fazer consistente na 

transferência do veículo. Outrossim, entendo que não há falar em 

compensação por danos de ordem moral no presente caso. Embora o 

autor tenha sofrido embaraço a transferência do veículo em questão, e tal 

situação tenha causado algum embaraço, esse fato possui a natureza de 

descumprimento contratual, que, por si só, não gera dano moral 
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indenizável, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

[...] 9. O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de 

gerar dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas que 

repercutam na esfera de dignidade da vítima, o que não se constatou no 

caso concreto. 10. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não 

providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. 

O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, 

por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia 

possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e 

previsível na vida social, embora não desejável. No caso em exame, não 

se vislumbra nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável essa 

reparação. "Não cabe indenização por dano moral quando os fatos 

narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo 

ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 

21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento que, de acordo com os fatos 

narrados na exordial, não há qualquer narrativa de vulneração a direito da 

personalidade do autor, tampouco de que tenha havido afronta à sua 

dignidade. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, de que tenha 

havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos incômodos normais 

da vida em sociedade. Explico, não há menção a tratamento desonroso 

por parte do réu, não houve lesão a honra objetiva do autor, do mesmo 

modo é inexistente afronta a honra subjetiva. É dizer, não se encontra 

demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado algum dos 

direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, por mais que o fato 

narrado na inicial tenha causado incomodo ao autor, tal situação jamais 

não ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar 

de “mero aborrecimento”, situação inapta a gerar dever de reparar. Neste 

sentido colhe-se julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE - TESE DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros 

dissabores e aborrecimentos corriqueiros decorrentes de uma relação 

contratual conturbada não ensejam necessariamente o dever de indenizar. 

No caso dos autos, a situação não ultrapassa meros incômodos inerentes 

à vida cotidiana sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera 

pessoal. (Ap 16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no 

original). Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha 

havido descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a descrição do fato 

dada pelo autor denota no máximo um incomodo e um correlato prejuízo 

por ele sofridos. Neste contexto, reputo inexistir dano moral a ser 

compensado no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda, nesse ponto. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para determinar que o réu promova a transferência do veículo descrito no 

certificado inserido no ID n. 10520047, para o nome do autor, no prazo de 

10 dias. Por consequência, opino por julgar extinto o feito com julgamento 

de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 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. 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, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-73.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 8011742-73.2016.8.11.0055 Autora: DRI Metal Indústria 

Metalurgica Ltda. – ME Ré: Agrisserra Peças e Implementos Ltda. – ME 

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). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 21 de fevereiro de 2018, às 14h45m (cf. 

ID n. 11852673), apesar de ter sido cientificada da existência da ação (cf. 

ID n. 11328908) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré 

Agrisserra Peças e Implementos Ltda. – ME. A revelia é ato processual 

que produz vários efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos 

fatos afirmados pela parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

julgador. É dizer, a revelia não implica em procedência automática do 

pedido inicial. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do 

montante não atualizado de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente da 

prestação de serviços de tornearia (cf. instrumento de protesto e pedido 

de venda em ID n. 6367678 e 6367708, respectivamente). Por tal razão, 

requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente 

ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. Com efeito, a 

presunção de veracidade decorrente da não apresentação de defesa por 

da ré, somada aos documentos constantes dos autos, implica na 

procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora credora da 

quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

Entrementes, após análise das planilhas de débito apresentadas pela 

autora, é necessário reconhecer que houve cobrança indevida de juros 

compostos, motivo pelo qual o cálculo deve ser refeito com base nos 

parâmetros abaixo definidos. O montante devido pelo réu, sem atualização 
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monetária e acréscimo de juros, perfazia o montante de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora 

simples, a base de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC a partir da data de vencimento da dívida. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido 

na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de 

vencimento da dívida. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 23 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. 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, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SENE RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001285-67.2017.8.11.0055 Autora: SENE RODRIGUES DA 

COSTA Ré: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 [i]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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E AINDA, 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SENE RODRIGUES 

DA COSTA em face de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Ab 

initio, afasto a preliminar de incompetência absoluta do juizado para 

causas de alta complexidade suscitada pela ré, considerando ser 

desnecessária a realização de quaisquer perícias no presente caso, isto 

porque toda a celeuma posta pode ser resolvida em análise do acervo 

probatório já juntado aos autos. De igual modo afasto a preliminar de 

ausência de interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o 

direito de ação do autor no presente caso, porque não é necessário 

requerimento administrativo como pressuposto objetivo do citado direito, 

salvo exceções definidas na Constituição da República e entendimentos 

jurisprudenciais pontuais. Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça 

de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da República (cf. art. 

5º, inc. XXXV). Outrossim, presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: 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 principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que perfazem o montante de $ 119,28 (Cento e 

dezenove reais e vinte e oito centavos) vinculados aos seus dados 

pessoais, sendo incluso e disponibilizado no SPC/SERASA no dia 

11/12/2013, contrato de número 003020039169917A, e no valor de R$ 

98,10 (Noventa e oito reais e dez centavos) disponibilizado no 

SPC/SERASA no dia 11/02/2014, contrato de número 0030200391710785, 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não se 

lembrar em ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a requerida, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas. Requerendo, 

assim, indenização por danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a 

negativação foi devida, vez que a parte autora A PARTE AUTORA É 

TITULAR DE DOIS CONTRATOS REALIZADOS JUNTO AO PROMOVIDO, 

SENDO QUE AMBOS ESTARIAM NEGATIVADOS. ADUZ QUE, AINDA QUE 

O QUESTIONAMENTO AUTORAL JUNTO A EXORDIAL LIMITA-SE APENAS 

AO CONTRATO Nº 02 0039 171078 5, APRESENTA NESTES AUTOS TODA 

A RELAÇÃO CONTRATUAL QUE O RECLAMANTE POSSUI JUNTO A 

PROMOVIDO, UMA VEZ QUE ESSE NÃO SE RECORDA CONFORME 

ALEGADO NA PEÇA INAUGURAL. O autor não apresentou impugnação, 

apesar de intimado a fazê-lo, conforme certidão lançada aos autos. 

Assim, havendo 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 demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as 

partes e que foi totalmente ignorado pelo autor em sua inicial, juntando os 

contratos devidamente assinados e, repisa-se, não impugnados pelo 

autor, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Entendo que havendo contrato 

firmado entre as partes, falacioso se mostra a legação da autora de que 

“não se lembra em ter contratado os serviços da requerida”, assim, 

estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova 

do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 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 parte 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 à parte autora. 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. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte 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, 
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notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 2% (dois por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, com fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

23 de fevereiro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 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. [i] [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. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

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, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE JUSTINO BERNARDA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000894-15.2017.8.11.0055 Autora: Veronice Justino Bernarda 

de Melo Ré: Iuni Educacional 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). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VERONICE JUSTINO BERNARDA DE MELO, 

devidamente qualificada, em face de IUNI EDUCACIONAL S/A., que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega que firmou com a ré contrato 

de prestação de serviços educacionais de pós-graduação, 

matriculando-se em curso oferecido pela ré, mediante pagamento de 18 

(dezoito) parcelas mensais de R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Diz ter cursado as matérias e realizado os 

pagamentos, e após apresentação de sua monografia e conclusão do 

curso foi informada pela ré que não poderia receber o diploma pelo fato da 

sua inscrição ter sido indeferida (por inexistência de diploma de 

graduação no ato de matrícula da especialização), e procurada a ré para 

solucionar o problema, nada fez. Requer a obrigação de fazer consistente 

na entrega do diploma ou, alternativamente, a condenação da ré a restituir 

em dobro o que pagou, bem como, compensação por danos morais. Ao 

seu turno, a ré requereu a retificação do polo passivo para constar Unic 

Educacional Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 14.793.478/0001-20. Quanto 

aos fatos, argumenta que a autora foi aluna do curso de Pós-Graduação 

em Gestão do Agronegócio e que sua matrícula foi indeferida após 

apresentação de monografia, uma vez que teria iniciado a pós-graduação 

antes de concluir o curso superior, sendo o diploma pré-requisito para 

matricular-se. Por tal razão, afirma inexistir danos a serem compensados. 

Após detida análise dos autos é preciso reconhecer que assiste parcial 

razão a autora. Vejamos: Da contestação observo que a ré reconhece o 

indeferimento/cancelamento da matrícula da autora, dizendo que não 

estava apta a matricular-se em curso de pós-graduação por não ter 

concluído a graduação. Com efeito, o Ministério da Cultura, mediante 

Conselho Nacional de Educação, editou a Resolução n.° 1, de 08.06.2007, 

que no art. 1º, § 3º, dispõe o seguinte: Art. 1° Os cursos de 

pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação 

superior devidamente credenciadas independem de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento, e devem atender ao 

disposto nesta Resolução. [...] § 3° Os cursos de pós-graduação lato 

sensu são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação ou 

demais cursos superiores e que atendam às exigências das instituições 

de ensino. (grifei) Ou seja, para matricular-se em curso de pós-graduação 

o aluno deve ostentar título de conclusão do ensino superior ou correlato, 

o que justifica o indeferimento da matrícula da autora para atender ao que 

determina o MEC. Por outro lado, pela análise dos autos observo que esse 

indeferimento ou, na verdade, cancelamento da matrícula vigente, quando 

a autora já havia concluído o curso (cf. declaração em ID n. 9583938). 

Ora, é inequívoco nos autos que a ré matriculou a autora, autorizou que 

participasse das aulas e atividades acadêmicas, bem como, não se opôs 

que realizasse o pagamento do valor contratado. Apenas quando a autora 

concluiu o curso é que lhe informou do cancelamento, diga-se, incidental, 

da matrícula, impedindo-a, de receber o diploma de conclusão do curso. 

Acaso tivesse atendido às determinações do MEC, a ré, quando 

procurada pela autora, não deveria sequer ter aceito a matrícula, visto a 

autora não ostentar diploma de conclusão da graduação. Logo, vindo a 

cancelar a matrícula após a autora após ter cumprido toda a carga horária 

e apresentado monografia, agiu a ré com culpa, sendo a sua conduta a 

causadora dos danos narrados na inicial. Ademais, é inequívoco que a 

análise dos documentos correlatos a matrícula são da alçada exclusiva da 

instituição de ensino ré, que tem o dever de informar e requerer todos os 

documentos necessários para análise do preenchimento dos requisitos 

exigidos pela legislação. Nesse aspecto, não obstante tratar-se de relação 

de consumo e ser o dano in re ipsa, a culpa da ré resulta de sua postura 

ao despedaçar o sonho da autora em finalizar o curso de pós-graduação, 

do qual pagou e participou das aulas e atividades curriculares por vários 

meses. O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem 

é obrigado a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa pelo evento, o 

que não há nos autos. E em se aquilatando a culpa da parte ré, há que 

reparar o dano causado, devidamente corrigido. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO COM DANO MORAL E DANO 

MATERIAL – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MATRÍCULA INDEFERIDA 

NAS VESPERAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO – 
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CURSO QUE SOMENTE PODE SER OFERECIDO À GRADUADOS – 

RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO – FALTA DE 

INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E EXIGIBILIDADE DO DIPLOMA NO ATO 

DA MATRÍCULA – RESOLUÇÃO N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007, ART. 1º, 

§3º, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – ART. 14 DO CDC – 

DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR MANTIDO – DANO 

MATERIAL DEMONSTRADO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES – INCIDÊNCIS DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – CITAÇÃO E ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- “Configurado o agir ilícito perpetrado pela 

empresa ré ao efetuar a matrícula sem observar as normas previstas pelo 

MEC e CNE.” (Recurso Cível Nº 71003792041, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

11/04/2013). 2- “O fato de ter cursado integralmente o curso de 

pós-graduação e, ao final, não ter obtido a titulação pretendida trouxe à 

parte evidente abalo moral, que ultrapassa os percalços do cotidiano, 

caracterizando, pois, o dever em indenizar.” (Ap 102056/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015). 

3- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a 

compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para 

condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para 

dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da 

indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a 

lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” 

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).4- “Os danos 

patrimoniais ou materiais são passíveis de ressarcimento quando 

efetivamente demonstrados os prejuízos e o nexo causal com a conduta 

do réu e, devidamente comprovados nos autos” (Ap 26845/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017). 5- “Os 

juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária, a 

partir do arbitramento, nos termos do art. 240 do CPC e Súmula nº 362 do 

c. STJ” (Ap 21293/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017). (Ap 95899/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/11/2017, Publicado no DJE 13/11/2017) Relativamente à repetição de 

indébito, entendo não prosperar. O Código de Defesa do Consumidor 

estabelece no art. 42, parágrafo primeiro, que o consumidor, quando 

cobrado indevidamente, terá direito à restituição, e em dobro quando 

cobrado em excesso. Nenhuma dessas situações enquadra-se no caso 

vertente por tratar-se de contrato rescindido/cancelado em sua vigência, 

cabendo tão somente a restituição simples e atualizada do que pagou[5]. 

Por fim, consigno a impossibilidade de deferimento do pedido obrigacional 

– uma vez que a autora não preenchia pré-requisito básico para o 

ingresso no curso de pós-graduação, a saber: conclusão em graduação à 

época da matrícula. Porém, como alhures analisado, acolhe-se o pedido 

alternativo, devendo a ré restituir o montante gasto pela autora. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) condenar a ré a restituir, de forma simples, o valor de R$ 3.376,00 

(três mil trezentos e setenta e seis reais), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora de 

1% (simples) ao mês, a partir da citação. b) condenar a ré ao pagamento 

do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, pela 

conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso – ato da matricula no curso de 

pós-graduação (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Retifique-se o polo passivo, 

devendo passar a constar Unic Educacional Ltda., inscrita no CNPJ sob o 

n. 14.793.478/0001-20. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, opino por julgar extinto o feito com 

julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 21 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. 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, 21 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] Exempli gratia: [...] 6- A devolução do indébito em dobro 

pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos, consubstanciados na 

cobrança indevida e no pagamento pelo consumidor, e subjetivo, 

concernente ao engano injustificável do fornecedor ou prestador do 

serviço. [...] (Ap 117287/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 

21/01/2016) (grifo nosso).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZELINA BESERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado no Id 11899485, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CRISTINA PAULINO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 
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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. Tangará da Serra-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo a Parte Autora, por meio de seu procurador, da decisão proferida 

nos autos, bem com da Audiência de conciliação designada para o dia 14 

de Março de 2018, ás 16h45min.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIA DRZERNISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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 11925443. 

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, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLA DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da Decisão 

proferida nos autos, bem como da Audiência de Conciliação designada 

para 14 de Março de 2018, ás 15h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DANTAS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001455-39.2017.8.11.0055 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. 11579447), 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. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro 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, 02 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001289-07.2017.8.11.0055 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. 11573871), 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. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro 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, 02 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 
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20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001446-77.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação e 

extinção se julgamento do mérito (cf. ID 11551422). Diante do pedido 

expresso da parte reclamante entendo ser o pleito perfeitamente possível, 

registrando-se que ao reclamante compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que 

surtam seus jurídicos efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela 

reclamante, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 02 de fevereiro 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, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001448-47.2017.8.11.0055 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. 11571879), 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. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro 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, 02 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 

20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DANTAS GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA OAB - MT8228/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001457-09.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 11545088). Diante do pedido expresso da parte reclamante entendo 

ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao reclamante 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de fevereiro 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, 15 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO DE SOUZA FILES (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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SENEM DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimadas, as partes não se manifestaram a 

respeito da decisão que julgou improcedentes os Embargos à Execução. 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NARZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO)

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DE AQUINO (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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001523-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-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)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000345-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIA DRZERNISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 
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firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11825372. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011929-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE DE ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização a reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 
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importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

11612242. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000108-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 
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previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento de Id 11441541. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 20 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000316-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZENILDA CORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOAVENTURA & SUGIKI BANKUTI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. 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 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. Em juízo de rasa cognição, é 

possível verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência. A reclamante informa nos autos que está sendo cobrada por 

dois débitos vencidos aos 23.8.2017 e 23.7.2017, no valor de R$ 42,40, 

afirmando que já foram pagos. Os documentos juntados pela reclamante 

dão suporte as suas alegações, uma vez que junta o extrato do Serasa 

demonstrando a inclusão pelo débito informado acima (Id 11772170) e os 

respectivos comprovantes de pagamento (Id 11888535). Assim, resta 

satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, que 

efetivamente já foi quitada a dívida que ensejou a negativação do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. De outro lado, não se pode 

olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. Com muito maior razão na situação em comento, em que já houve 

a extinção da obrigação do contrato em questão. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção 

ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a 

medida postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o 

débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um 

prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo, e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo ao reclamado. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de determinar seja excluído o 

nome da reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da 

presente demanda, lançados pela empresa reclamada. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011806-20.2015.8.11.0055 REQUERENTE: LEONICIO CANDIDO 

DA SILVA REQUERIDO: RAPHAEL FANTINEL Vistos etc., Dispenso o 

relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Noticia a Reclamante que firmou 

contrato de prestação de serviços junto à Reclamada, no qual, deveria 

prestar serviços contábeis, no entanto, alega que a Reclamada não 

efetuou o pagamento pelos serviços prestados (honorários profissionais), 

razão pela qual, pleiteia pelo pagamento do valor faltante. No caso 

concreto, é incontroversa a prestação dos serviços contratados entre as 

partes, bem como que não houve o pagamento total dos valores devidos 

pela Reclamada, de acordo com as provas digitalizadas, que declara o 

atraso nos pagamentos. Assim, uma vez comprovado pela parte 

Reclamante a subsistência da dívida, apresentando o contrato 

devidamente assinado nos autos, cumpria à parte ré provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Assim, como referido, 

a autora desincumbiu-se satisfatoriamente de seu encargo. Ante o 

exposto, reconheço a revelia da parte Reclamada, nos termos do art. 20 

da Lei nº 9.099/95 e com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

9.973,65 (nove mil novecentos e setenta três centavos e sessenta e cinco 

reais) acrescido de juros de 1% a.m e correção monetária (INPC) a contar 

da citação Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra - MT 24 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz 

de Direito
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Autos n. 8012282-24.2016.8.11.0055 Autora: Genis Dias Pudo – ME Ré: 

Antonio Carlos Antunes 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). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 02 de agosto de 2017, às 14h00m (cf. 

ID n. 9252525), apesar de ter sido cientificada da existência da ação (cf. 

ID n. 8190187) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “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”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré Antonio 

Carlos Antunes. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, 

entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte 

autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia 

não implica em procedência automática do pedido inicial. Pois bem. Afirma 

a parte autora que é credora da ré do montante de R$ 6.083,80 (seis mil e 

oitenta e três reais e oitenta centavos), decorrente da prestação de 

serviços (cf. documentos juntados com a inicial em ID n. 6390045 e ss.). 

Por tal razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido 

da presente ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implica na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o 

réu ao pagamento de R$ 6.083,80 (seis mil e oitenta e três reais e oitenta 

centavos), acrescidos de juros de mora (simples), a base de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da 

ação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 23 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. 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, 23 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001142-78.2017.8.11.0055 REQUERENTE: NILZA MAURICIO 

BERTO REQUERIDO: OI S.A Vistos. Sem relatório (art. 38, in fine da Lei nº 

9.099/95). Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito. 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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em síntese, pugna a parte 

reclamante pelo ressarcimento de danos morais e materiais experimentos, 

pela suposta falha na prestação de serviços de telefonia, uma vez que a 

empresa passou a efetuar cobranças de valores superiores ao plano de 

franquia contratado (serviços mensais). A parte Ré em sua defesa 

postula a regularidade da prestação dos serviços, tão logo aduz pela 

inexistência de ilícito por ela praticado que por sua vez demonstra a 

inexistência de prejuízo em desfavor do autor. No presente caso, em face 

da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Da análise do conteúdo probatório contido nos autos, tenho que razão 

assiste à parte autora, restando incontroversa a ilegalidade na cobrança 

dos serviços que não foram contratados, bem como pela inércia da 

Reclamada em se manifestar quantos aos protocolos apresentados ante o 

pedido de providências encaminhado pelo Reclamante. Trata-se, 

evidentemente, de relação de consumo stricto sensu, restou 
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caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva da 

empresa prestadora do serviço, para que ela possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o Reclamante pelos 

danos causados. Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros 

aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem 

e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de 

ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência 

comum, exsurgindo daí o dever da Reclamada em indenizar a consumidora 

lesada. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) confirmar a medida liminar 

anteriormente concedida nos autos, b)determinar o reajuste das faturas 

10/2017, no valor de R$228,78, 10/2017 no valor de R$224,39 e 11/2017 

no valor de R$255,61, conforme o valor contrato de R$117,00 (cento e 

dezessete reais; e c) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra-MT 21 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011256-25.2015.8.11.0055 REQUERENTE: ROGERIO NEVES 

RODRIGUES REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. MÉRITO Inicialmente é oportuno destacar que os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.656/98 (lei dos planos e 

seguros de assistência à saúde), pois envolvem típica relação de 

consumo. Portanto, incide, na espécie, o art. 47 do CDC, que determina a 

interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao 

consumidor. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. 

GEAP-FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. REAJUSTE NA 

MENSALIDADE DO PLANO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Os planos ou seguros de saúde estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto 

relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços 

médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 

9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 2. A estabilidade das cláusulas 

contratuais a que está submetido o consumidor deve ser respeitada, em 

especial nos contratos de prestações sucessivas, como é o caso dos 

autos. Nessa seara, com base no artigo 51, incisos IV, X e XV, § 1º, do 

CDC, reconhece-se a possibilidade jurídica de discutir a abusividade dos 

valores cobrados atinente ao plano de saúde contratado, tendo em vista 

que houve majoração das prestações devidas sem que houvesse razão 

jurídica para tanto, ao menos devidamente explicitada no feito. 3. Há perigo 

efetivo de dano de difícil reparação aos conveniados do referido plano, 

bem como em função de haver a verossimilhança do direito alegado. Isso 

se deve ao fato de que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo que 

as cláusulas contratuais discutidas são restritivas de direito e se não 

suspensas, poderiam atentar ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

o qual norteia qualquer relação jurídica, deixando ao desamparo os 

beneficiários do plano de saúde em discussão. Negado seguimento ao 

agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70068020593, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 20/01/2016) (grifamos) O caso se refere a Reclamação 

com pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pela 

Reclamante, visando ser compensada pela falha na prestação do serviço 

da Reclamada, diante da negativa de realização para cirurgia e 

fisioterapia, na qual foi informado que não havia rede credenciada em sua 

cidade, tendo que se deslocar até a capital, o que está gerando danos. 

Diante disto, ingressou com a presente demanda requerendo o reembolso 

no valor de R$ 550,14 (quinhentos e cinquenta reais e quatorze centavos) 

referente aos valores gastos com deslocamento, bem como seja 

concedida tutela autorizando o tratamento de fisioterapia para o autor e 

seu filho. De outro lado, a reclamada alega que o seguro de saúde tem 

como objeto a garantia do reembolso das despesas médico hospitalares 

cobertas, nos limites da apólice. Não tem por escopo, portanto, a 

prestação de serviços médicos pela seguradora, mas sim, a possibilidade 

de o segurado ser reembolsado de despesas médicas cobertas, virtude 

das limitações legais e contratuais. A contratação de empresa de plano de 

saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado 

no momento da ocorrência do infortúnio, já que, para isso, o consumidor 

paga religiosamente a contraprestação. Com efeito, demonstrada a 

ausência injustificada de atendimento credenciado, cumpre ao fornecedor 

reembolsar os valores pagos pela consumidora com as despesas para se 

deslocar para realizar a cirurgia e a fisioterapia. O consumidor ao fazer a 

opção pelo pagamento de um plano de saúde particular, o faz pela 

tranquilidade e certeza de que quando for necessário sua utilização para 

o restabelecimento do bem maior, sua saúde, este será atendido. Nesse 

sentido, verbis: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. RADIOTERAPIA - IMRT. 

COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Os contratos de 

planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, 

nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de 

consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do 

CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira 

mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, 

inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de 

saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor 

em manifesta desvantagem. 2. Mostra-se abusiva a negativa da ré em 

autorizar a realização do procedimento requerido, uma vez que cabe ao 

médico, conhecedor das condições do paciente, indicar a melhor opção 

para a realização do tratamento, bem como o tratamento necessário à 

cura da moléstia. 3. Responde a empresa demandada pelos custos 

relativos ao tratamento radioterápico, nos termos contratados, porquanto 

inexiste disposição contratual expressa vedando a sua realização pela 

técnica modulada do feixe de irradiação (IMRT). Ademais, a Resolução 

Normativa n. 338/2013, da ANS, prevê expressamente a cobertura para o 

procedimento de radioterapia com modulação da intensidade do feixe 

(IMRT). 4. Dano moral. Caso concreto em que a negativa de cobertura 

extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a 

dor, a angústia e o abalo psicológico por que passou a parte demandante, 

considerando as peculiaridades do caso em análise. 5. Quantum 

indenizatório. Valor que deve ser fixado em observância às peculiaridades 

do caso e com o fim de assegurar o caráter repressivo e pedagógico da 

indenização, sem constituir-se elevado bastante para o enriquecimento 

indevido da parte autora, tampouco ínfimo e incapaz de reparar o 

sofrimento havido. Manutenção. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
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70067447169, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 16/12/2015)” (grifamos) No arbitramento 

do valor a título de reparação pelos danos morais, devem ser observados 

os princípios da razoabilidade e moralidade. Deste modo, o montante 

estabelecido não deve aviltar a boa razão e o bom senso, considerando a 

natureza do dano, sua extensão, o modo em que ele atinge a honra 

objetiva da pessoa no dia a dia e os transtornos que foi capaz de gerar no 

caso concreto. De igual modo, deve-se buscar uma quantia que amenize a 

dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o 

enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, 

de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta 

semelhante no futuro. 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 indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Além disso, deve a parte reclamante ser restituída na forma 

simples, no valor de R$ 550,14 (quinhentos e cinquenta reais e quatorze 

centavos), em razão do exame pago particularmente, uma vez que 

comprovou nos autos o efetivo pagamento. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) 

condenar a empresa ré a restituir a quantia de R$ 550,14 (quinhentos e 

cinquenta reais e quatorze centavos)na forma simples, corrigida 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação; b) condenar a reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, da citação, 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN. C)Confirmar a medida liminar anteriormente concedida nos autos. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra 19 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BGN (REQUERIDO)

REALIZA CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010711-52.2015.8.11.0055 REQUERENTE: MARIA JOSE DE 

OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: REALIZA CORRESPONDENTE FISCAL E 

ADMINISTRATIVO LTDA - ME, BANCO BGN Visto, etc. Dispensado o 

relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RECLAMADA A 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas primeira Reclamada não 

merece prosperar, haja vista que consta dos autos que participou da 

relação jurídica havida com a Reclamante. Mérito 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 337do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese, que contratou empréstimo consignado junto à 

Reclamada, afirmando que após 10 dias da assinatura do acordo o valor 

pactuado seria depositado em sua conta, porem decorreram 3 meses da 

celebração deste contrato e o valor não foi depositado; ao que pleiteia 

indenização por danos morais e materias pelo transtorno a que foi 

submetido. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

regra do Novo Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O Requerente não 

demonstra de forma equívoca a existência do empréstimos consignados 

ou seja não junta nos autos o contrato devidamente assinado. Ademais, a 

situação narrada na inicial pela parte Reclamante leva ao reconhecimento 

do mero aborrecimento. Com efeito, infortúnios como o que o demandante 

vivenciou, não obstante reconhecidamente tragam transtornos de toda 

ordem, pela pequena amplitude de sua potencialidade lesiva - na espécie - 

são insuficientes a legitimar o pedido de reconhecimento do dano moral. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, 

na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra 19 de fevereiro de 2018 Angelo Judai 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT0012355A (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011060-55.2015.8.11.0055 REQUERENTE: MASSAROLI & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pretende o autor ser ressarcido 

pelos danos experimentados de forma injusta, decorrente da falha na 

prestação dos serviços da Reclamada. Assevera que certa feita 

envolveu-se em um acidente de veículo, o qual foi encaminhado para 

reparo em uma das oficinas autorizadas, todavia, além da demora 

injustificada em mais de 70(sententa) dias na finalização do conserto. De 

início, impende salientar que ao caso em apreço aplicam-se as normas do 

Código de Defesa do Consumidor, em face dos artigos 2º e 3º, §2º, posto 

que a Reclamada figura na lide como fornecedora de produtos e serviços, 

enquanto o autor, como destinatário final. Desse modo, a lei consumerista 

impõe em defesa da parte vulnerável da relação, qual seja, o consumidor, 

o direito assim delineado no artigo 6º, inciso VI, do CDC. No caso em 
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apreço, o autor narrou que após o acidente teve de percorrer uma 

verdadeira via crucis tanto com a Seguradora Reclamada quanto junto a 

oficina credenciada pela Seguradora, e, no final obteve, a demora 

excessiva na autorização e conclusão dos serviços. Destarte, à parte 

Reclamada não logrou êxito em comprovar a tese defensiva no sentido 

que refutar as alegações da parte Reclamante, que por sua vez 

apresentam-se verossímeis, ônus do qual era de sua incumbência, nos 

exatos moldes do §3º do artigo 14 do CDC. Ademais, inconteste a falha na 

prestação dos serviços pela parte Reclamada e seus prepostos, devendo, 

assim, arcar com os prejuízos ocasionados ao autor de forma objetiva, 

nos termos do que preconiza o artigo 14 do CDC, respondendo, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). 

Saliente-se, que o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços por vícios de 

qualidade. De outro lado, pode-se afirmar que o microsistema de defesa 

do consumidor adota orientação no sentido de ampliar a responsabilização 

por vícios como forma de concretizar a proteção da parte presumidamente 

vulnerável na relação de consumo, de modo que imputa responsabilidade 

a todos os participantes da relação de consumo. Corolário lógico, 

considerando a negativa e demora da ré para resolver o impasse havido 

entre as partes, mostra-se evidente que o transtorno na rotina do autor e 

stress suportado por todo o período que conviveu com tal situação sem 

seu veículo, e já na posse, mas sem a reparação integral dos danos 

previstos na cobertura securitária, transbordou os limites do dissabor 

cotidiano, pois refletiu de maneira intensa em sua logística profissional e 

pessoal, evidenciando a ocorrência de dano moral, que deve ser 

indenizado. Isto porque é sabido que são grandes os transtornos de quem 

fica privado do uso do automóvel, sobretudo quando há contratação do 

seguro justamente para que nos casos de sinistro os danos sejam 

prontamente sanados e os aborrecimentos minimizados. Com relação ao 

dano material, analisando as provas anexadas pela parte autora, tenho 

que suas alegações não restaram devidamente demonstradas, pois 

apenas digitalizou e-mails , deixando de comprovar o dano material, 

especialmente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para CONDENAR a Reclamada PARA: a-) pagar ao Reclamante, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com 

juros de 1% a contar da citação, mais correção monetária pelo INPC a 

contar desta data. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra 20 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000319-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BETONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000319-03.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PAULO HENRIQUE BETONI Vistos etc. I. Tendo decorrido vasto lapso 

temporal da proposição da presente e inexistindo vinculação de guias para 

pagamento no sistema vinculadas ao feito, nos termos do disposto no art. 

2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das 

custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos respectivos 

recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Após devidamente 

cumprida determinação supra, manifeste-se a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, a respeito da petição de fls. ids. 11801134 e 11801558. 

III. Após, retornem conclusos. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000430-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENISE SCHULZ FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000430-84.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LENISE SCHULZ FREIRE Vistos etc. I. A 

notificação extrajudicial anexada ao pedido inicial não se mostra hábil a 

constituição em mora da parte requerida, eis que, consoante id. 11677413, 

a mesma não foi efetivamente entregue ao devedor, nos termos do que 

dispõe o § 2º, art. 2º, do DL nº 911/69. II. Sendo assim, na esteira do 

disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias e sob 

pena de indeferimento, corrigindo a irregularidade acima identificada. III. 

Após, retornem conclusos. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000542-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000542-53.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIS CARLOS DA SILVA Vistos etc. I. Recebo a inicial e os documentos 

que a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a 

demonstração documental da mora, pois o requerido foi notificado 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do 

veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a parte 

requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) 

dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação total da mora 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69), as custas iniciais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco 

dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo 

ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do veículo 

para o requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer 

restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas 

cuja obrigação é da parte requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000618-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000618-77.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA Vistos 

etc. I. Tendo decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e 

inexistindo vinculação de guias para pagamento no sistema vinculadas ao 

feito, nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da 

CGJ, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a 

comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do 

feito. II. Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000441-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITOM BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000441-16.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: WELLITOM BEZERRA DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. I. Em atenção ao disposto nos artigos 320 e 

321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

traga aos autos instrumento procuratório e a declaração de 

hipossuficiência, atualizadas e devidamente assinadas pela parte autora, 

sob pena de indeferimento da inicial. II. Após, imediatamente conclusos . III. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003194-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003194-14.2016.8.11.0045 

AUTOR: HELENA GONCALVES DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Consoante certidão de fl. id. 

8046858 e o lapso temporal decorrido, por ser ação prioritária e tratar-se 

de verba alimentar, revogo a nomeação de fl. 110 e nomeio para atuar 

como expert deste Juízo, com urgência, o Dr. Guido Vaca Cespedes, 

CRM/MT 5084, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. II. Intime-se o perito anterior acerca da revogação, para 

que não realize a perícia porventura agendada, certificando o ocorrido nos 

autos. III. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio 

Verde-MT, 6 de julho de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000657-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA TERESINHA MOHR DALLAGOSTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000657-74.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

AMELIA TERESINHA MOHR DALLAGOSTINHO Vistos etc. I. Recebo a 

inicial bem como os documentos que a instrui. II. DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão, visto a demonstração documental da mora, pois a 

parte Requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO 

a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via sistema 

RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual 

deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma requerida. V. Feita a 

apreensão e o depósito, CITE-SE a parte Requerida para, EM QUINZE (15) 

DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO (5) DIAS a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação da mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69). VI. Cinco dias após executada a liminar sem que tenha havido a 

purgação da mora (certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário 

(Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001545-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001545-77.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. De acordo com o 

§8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. II. Intime-se com 

urgência a autarquia requerida para fins de manutenção do benefício 

deferido liminarmente, observando-se o prazo acima fixado. III. No mais, 

CUMPRA-SE com urgência a decisão inicial, expedindo-se o necessário 

para a realização da perícia determinada. IV. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000546-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIVINO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000546-27.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: WALDIVINO DE MATOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivo e presentes os demais pressupostos processuais. Não 

obstante, devido à natureza da matéria, devem ser rejeitados. De efeito, 
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segundo a norma de regência, os embargos de declaração 

consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do 

julgamento obscuridade ou contradições, suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador, podendo até mesmo servir para 

corrigir erro material, não se prestando, porém, para promover a 

reapreciação do julgado. Tal medida tem cunho integrativo, possuindo 

seus limites restritos ao exame da existência de omissão, contradição e 

obscuridade, podendo, somente em casos extremos, ser conferido efeito 

infringente ou modificativo, desde que resultante da análise de tais 

requisitos. A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem 

afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os 

próprios termos da decisão embargada (que se estabelece em seu âmbito 

interno), ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo ou entre a 

fundamentação e a sua conclusão. O simples fato de na valoração da 

matéria debatida ter o juízo tomado posição contrária aos seus interesses 

não permite a utilização da presente via como sucedâneo do recurso 

competente. No caso, nítido é o caráter modificativo que o embargante, 

inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma 

vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo 

com sua tese, o que não pode ser aceito. A decisão não precisa abordar 

todos os documentos e temas levantados no processo. Basta, por certo, 

que nela seja analisada com precisão as teses relevantes, aptas, em tese, 

a infirmar a conclusão adotada pelo julgador, com os elementos que 

reputam suficientes para formação de seu convencimento. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 

E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de 

Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando 

constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em 

ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as 

condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a 

carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao 

simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente 

dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o 

acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso 

e fundamentou sua conclusão. 3. O entendimento jurisprudencial deste 

Superior Tribunal de Justiça prevê que em observância ao princípio da 

instrumentalidade das formas os atos judiciais não devem ser anulados, 

salvo quando comprovado o prejuízo. A eventual falta de observância da 

regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que 

determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, 

enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde 

que não haja prejuízo para os interessados. Na presente hipótese, não 

vislumbro a ocorrência de prejuízo às partes e muito menos o embargante 

demonstrou a existência de dano. Precedentes. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 

24/06/2016) Ainda: “Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento 

de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios 

ensejadores de sua oposição”. (STJ – AGA 183478 – GO – 3ª T. – Rel. 

Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 01.07.2004 – p. 00188). Registro, 

ademais, que a decisão combatida apontou expressamente o tempo de 

contribuição do autor (182), confira-se (id. 9965599, p. 2): Assim, resta 

demonstrado que ficou reconhecido administrativamente pelo INSS até a 

data do requerimento administrativo (Id. 4866579, p. 1) o período 

corresponde a 170 contribuições. Ademais, as provas indicam a 

existência de atividade trabalhista em tempo superior a 10 (dez) 

contribuições, ou seja, no período de 15/09/1998 a 14/09/1999, conforme 

demonstrado na ata de audiência realizada na Justiça do Trabalho 

reconhecendo o período laborado pelo requerente (Id. 4866598, p. 1), fato 

este corroborado durante a presente audiência de instrução, na qual, 

inclusive, restou demonstrado que na verdade o requerente laborou na 

agricultura em período superior ao reconhecido pelo acordo trabalhista. 2. 

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada no id. 9965599 

dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 22/01/2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004128-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DALLA PRIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON JANIO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004128-35.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ELAINE MARIA DALLA PRIA ALVES REQUERIDO: MILTON 

JANIO ALVES Vistos. 1. Trata-se de pedido de expedição de alvará para 

liberação do valor depositado na conta corrente da antiga guardiã (já 

falecida) dos valores referentes ao benefício LOAS em favor da menor 

Thayla Larissa Alves (ID 10467115 p. 1). 2. Com razão o nobre membro 

ministerial em sua manifestação ID 11546725, tendo em vista que não 

restou comprovada a existência de valores depositados na conta corrente 

informada pertencente à menor. 3.Oportunizo à parte autora a 

comprovação do alegado, intimando-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos comprovantes ou requerer o que entender por direito 

para análise do pedido de expedição de alvará. Na mesma oportunidade 

deverá a autora informar se possui interesse na realização de audiência 

de conciliação (conforme proposto na manifestação ministerial) tendo em 

vista que, conquanto o requerido tenha sido devidamente citado (ID 

10593217), permaneceu silente. 4. Com a juntada da petição da autora ou 

decorrido o prazo concedido, abra-se nova vista ao Ministério Público para 

manifestação. Lucas do Rio Verde-MT, 23 de fevereiro de 2018. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003909-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. E. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MT0019534A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1003909-22.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: JARDELE FRANCINI EVARISTO TEIXEIRA REQUERIDO: 

RAFAEL CERANTO ALVARADO Vistos. 1. JARDELE FRANCINI EVARISTO 

TEIXEIRA e RAFAEL CERANTO ALVARADO, ambos qualificados e 

representados nos autos, ajuizaram a presente Ação Consensual de 

reconhecimento e dissolução de união estável C/C Guarda, Visitas, 

Alimentos e Partilha de Bens, pois juntos conviveram, de 17/02/2014 a 

15/06/2017, e agora desejam a separação. Informa que durante a 

sociedade de fato adquiriram bens e dívidas. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Cuida-se de ação de reconhecimento de união 

estável. Não há nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado 

preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o 

mérito. O pedido inicial deve ser julgado procedente, pelas razões 

expostas a seguir. A prova carreada aos autos demonstra que houve a 

união estável entre os requerentes, bem como o nascimento de AGNES 

EVARISTO TEIXEIRA CERANTO ALVARADO, com certidão acostada em ID 

Num. 10123240. Incidem também, como meio de prova, dívidas as quais 

partilhadas, como demonstrado nos autos em ID Num. 10226430. 3. ANTE 

O EXPOSTO, com base nos arts. 226, § 3º, da CF e 1.723 e seguintes do 

CC, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

declarar, reconhecer e ao mesmo tempo dissolver o vínculo de união 

estável havido entre Jardele Francini Evaristo Teixeira e Rafael Ceranto 

Alvarado e ao mesmo tempo HOMOLOGAR os demais termos da avença, 

restando resolvido o mérito do presente processo, na forma do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. 4. Custas, se houver, serão divididas 

igualmente pelas partes, nos termos do artigo 90, §2º do CPC. 5. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, expedindo-se o necessário (formal de 

partilha) e procedendo-se as baixas e anotações de estilo e, a final, 

arquivando-se. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 
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Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001622-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

E. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS OAB - MT20984/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001622-86.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: ERNESTO CORDEIRO DA SILVA, ROSENIL ADELAIDE DA 

SILVA REQUERIDO: MARITANIA DALLAPRIA Vistos. 1. Tendo em vista que 

a petição de id. 8130289 estava sob sigilo por indicação do próprio 

advogado peticionante, impedindo sua visualização pela parte autora, 

defiro o pedido de devolução do prazo para manifestação, que fixo no 

entanto em CINCO DIAS, nos termos da decisão de id. 8700947 (que aqui 

revejo), sendo desnecessário atribuir o mesmo prazo que seria para a 

contestação ou impugnação. 2. Anoto, ademais, que o feito já tramita sob 

segredo de justiça, na forma do artigo 189 do CPC, o que não alcança as 

partes e seus procuradores (§ 1º, artigo 189, CPC), de modo que incabível 

a inserção de sigilo nas peças processuais, porquanto tal impede a 

visualização do documento pela outra parte. 3.Assim que juntada a 

manifestação acerca da exceção, dê-se vista ao MP. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 06 de Fevereiro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002329-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. A. (IMPETRANTE)

ALISSON DE ANDRADE (IMPETRANTE)

FATIMA ORTOLAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

FIDUCIA DOCUMENTAÇÃO - EIG - FDL (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002329-54.2017.8.11.0045 

IMPETRANTE: LAURA ORTOLAN ANDRADE, FATIMA ORTOLAN, ALISSON 

DE ANDRADE IMPETRADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 

FIDUCIA DOCUMENTAÇÃO - EIG - FDL Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido 

de desistência da ação. Não houve, ainda, se quer notificação das 

autoridades coatoras. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas (art. 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). 4. Autorizo a devolução 

de documentos mediante recibo nos autos, ficando cópias. 5. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 6. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

09 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (Assinatura Digital)

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIGIANE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002732-23.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA LIGIANE 

LIMA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 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 21 de 

setembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001697-28.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDERSON PEREIRA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 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 21 de 

setembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000673-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

17/04/2018. às 14:45 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para juntar a petição inicial em nome de 

ALTAIR FERNANDO DUARTE DE SOUZA, no prazo de 05 dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002178-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO)

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 1002178-88.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WALISON SILVA 

VIEIRA REQUERIDO: CLARO 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. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo da 

minuta de ID 10535939 anexada nos autos, deflui-se que as partes 

litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma 

estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. 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 10 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, 10 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOUSA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005255-08.2017.8.11.0045 REQUERENTE: DAIANE SOUSA 

BEZERRA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da residência 

em nome da parte é essencial para fixação da competência territorial do 

juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte 

reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000007-95.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DAMIANA CRISTINA 

GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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 ausência de interesse de agir, 

verifico que a mesma não merece acolhimento, vez que, conforme se verá 

adiante, restaram demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da 

providência requerida em juízo. Aduz a parte requerente que teve nome 

inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela autora (ID 5049787). É evidente, 

portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade do 

contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa e multa por 

litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa. 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 19 de 

dezembro de 2017. 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, 19 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

intimação da parte promovente para juntar a petição inicial em nome de 

RAFAELA APARECIDA DA COSTA, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004722-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LAMPUGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

SERASA 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004722-83.2016.8.11.0045 REQUERENTE: CELSO 

LAMPUGNANI REQUERIDO: LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - 

ME, SERASA S/A. 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. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração não se 

prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados 

no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de Declaração são 

espécie recursal peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas 

hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 

2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). 

Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão da parte 

embargante se consubstancia na revisão do julgado entendo que o 

embargo de declaração não merece provimento. Posto isso, conheço dos 

embargos de declaração e não os acolhos. PROCEDA À LIBERAÇÃO DO 

VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO EM FAVOR DO REQUERENTE. 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. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de fevereiro de 2017. 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, 26 de fevereiro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003953-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIEIRA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003953-41.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCILENE VIEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, 

verifico que a mesma não merece acolhimento, vez que, conforme se verá 

adiante, restaram demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da 

providência requerida em juízo. Alega a parte autora, que houve restrição 

em seu nome referente a débito lançado pela empresa requerida. Afirma 

que não possui vínculo contratual com a reclamada. 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 parte autora possui 

negativações posteriores à discutida no presente feito, 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 18 de dezembro de 2017. 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, 18 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004755-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COSMA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004755-39.2017.8.11.0045 REQUERENTE: COSMA MARIA DE 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE, FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE 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. Por sua vez, no que se refere a preliminar de ilegitimidade 

passiva do município ressalto que a Constituição Federal elegeu a saúde 

como um direito de todos e dever do Estado – aqui entendido em sentido 

amplo, englobando a União, Estados, Distrito Federal e municípios – na 

forma do que prevê o artigo 196 da Constituição Federal. O Sistema Único 

de Saúde – SUS é composto pelos entes federados anteriormente 

referidos, sendo certo que diante disso a solidariedade se impõe. Nesse 

sentido, jurisprudência do Tribunal da Cidadania: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 

COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCESSO 

MADURO PARA JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA AD QUEM (ART. 515, 

PARÁGRAFO 3º, CPC). IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER 

TRAQUEOSTOMIZADO, COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E ÚLCERA 

POR PRESSÃO EM REGIÃO SACRAL ESTÁGIO III. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

FORNECIMENTO GRATUITO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL. DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 127, confere 

expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de 

interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o 

fornecimento de medicamentos a hipossuficiente. Não há que se falar em 

usurpação de competência da defensoria pública ou da advocacia 

privada. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, RE-AgR 

554088/SC, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 19/06/2008). 

Preliminar rejeitada. Processo maduro para julgamento pela instância ad 

quem (art. 515, parágrafo 3º, CPC). 2. Nas ações relativas à assistência à 

saúde pelo SUS (fornecimento de medicamentos ou de tratamento médico, 

inclusive, no exterior), tem legitimidade para figurar no feito qualquer dos 

entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

individualmente ou em conjunto. 3. O direito à saúde é assegurado a todos 

e dever do Estado. Legítima a pretensão quando configurada a 

necessidade de receber medicamentos, suplemento alimentar enteral ou 

qualquer tratamento necessário à cura de sua enfermidade ou à 

manutenção de sua vida. Precedente desta Corte (AC 514901/SE, 2ª T, 

Rel. Francisco Wildo, DJ 22/03/2011) 4. Comprovada a necessidade do 

paciente de utilizar suplemento alimentar enteral não fornecidos pelo SUS 

para sobreviver e não tendo condições financeiras para custear o 

tratamento, tem o paciente o direito de recebê-lo, em observância ao 

direito de vida digna. 5. Apelação provida para afastar a preliminar de 

ilegitimidade ativa do Ministério Público acolhida na sentença e julgar 

procedente a ação.” (TRF-5, Apelação Cível AC 581872/CE, Primeira 

Turma, Rel.: Des. Manuel Maia, j. 18/02/2016, Dje 25/02/2016) (g.n.) Com 

efeito, o direito a saúde, elevado a categoria de direito constitucional, 

assegura a todos o dever do Estado, pelos seus diversos órgãos de 

gestão e execução, colocar a disposição da sociedade uma prestação de 

serviço de saúde pública universal e de qualidade. A Lei n. 8.080/90 

dispõe que é dever do Sistema Único de Saúde fornecer a obrigatória 

conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na prestação 

de serviços de assistência à saúde da população, de modo a prover os 

doentes com os meios existentes e eficazes para seu tratamento. O que 

se conclui é que embora o Sistema Único de Saúde seja ramificado o 

mesmo não perde seu caráter unitário, sendo certo, portanto, que 

qualquer um de seus gestores – União, Estados, Distrito Federal e 

municípios – podem e devem cumprir e fazer cumprir com a promoção, 

proteção e recuperação da saúde pública, conforme já decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal (Ministro Marco Aurélio – RE 271.286/8/RS). No 

mérito o reclamante sustenta que NECESSITA DE PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO DENOMINADO GASTROTOMIA PERCUTÂNEA, e demais 

procedimento necessários para a recuperação da cirurgia. No caso se 

mostram presentes os requisitos para a procedência do pedido inicial, uma 

vez que a Constituição Federal prevê: “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” Diante desse artigo resta claro que a 

saúde além de ser um direito de todos é um dever do Estado, sendo 

garantido o acesso universal e igualitário as ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. De outro norte, observo que cabe aos 

reclamados o planejamento, organização e avaliação das ações e 

serviços de saúde, na forma do artigo 18, inciso I, da Lei n. 8.080/90, 

sendo certo, portanto, que o medicamento se encaixa nesse caso. Nesse 

aspecto, não cabe discussão acerca da conformidade da participação do 

Estado na condição de gestores locais do Sistema Único de Saúde, 

incumbindo-lhe a execução direta dos mesmos, conforme previsão do 

artigo 30, inciso VII e artigos 196 e 197, todos da Constituição Federal. 

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para ratificar a tutela 

provisória de urgência deferida e determinar o fornecimento do 

procedimento descrito na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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. Cumpra-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 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, 26 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDE DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003801-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARDOSO DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003801-90.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SERGIO CARDOSO 

DE FARIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 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 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010730-88.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEMENTINO SANTANA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA COSTA BERTONCELLO OAB - MT19161/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: DE INTIMAR A PARTE , 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: Vistos.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. Indefiro o pedido de id 9865018, uma vez que foi certificado 

pela Turma Recursal o trânsito em julgado do acordão e os autos 

remetidos ao Juízo de Origem (id. 7264988).Nessa fase processual, 

cabendo a esta magistrada apenas a execução da sentença/acordão. 

sem prejuízo, 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. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Lucas do Rio Verde-MT, 10 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002679-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

YULBRYNER RENAN DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002679-42.2017.8.11.0045 REQUERENTE: YULBRYNER 

RENAN DE OLIVEIRA SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., BANCO BRADESCO S.A. 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. Em 

decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 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 21 de setembro de 2017. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de outubro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004359-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA TOSCANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Autos nº 1004359-62.2017.811.0045 Vistos. Intime-se o autor para que 

traga aos autos comprovante de endereço em seu nome, ou justifique e 

comprove o parentesco com a pessoa cujo nome consta do comprovante, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 24 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSNEI VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(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 Numero do Processo: 

1001229-98.2016.8.11.0045 REQUERENTE: CREUSNEI VILAS BOAS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intime-se as partes para tomar 

ciência do retorno dos autos, bem como requer o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o 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: 1003697-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LOPES DA CUNHA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003697-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VALMIR LOPES DA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 

No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, verifico que a 

mesma não merece acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, 

restaram demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da 

providência requerida em juízo. Alega a parte autora, que houve restrição 

em seu nome referente a débito lançado pela empresa requerida. Afirma 

que não possui vínculo contratual com a reclamada. 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, 
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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, 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$ 

6.000,00, 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$ 6.000,00, 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 12 de dezembro de 

2017. 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, 14 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010652-65.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO UGOLINI (EXECUTADO)

JUNIOR BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010652-65.2013.8.11.0045 EXEQUENTE: MADEVERDE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: JUNIOR 

BENEDITO DA SILVA, PAULO ROBERTO UGOLINI Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 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. A parte exequente requereu a desistência desta execução (Id 

7301573). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. 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. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 

2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005098-35.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSIVALDO 

MONTEIRO DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto etc., 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002731-38.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NACIONEIDE 

PEREIRA DE ANDRADE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 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 

21 de setembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos 

etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza 

o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003231-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIE DA SILVA HIRT (REQUERIDO)

SILVIO CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003231-07.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SOLANGE RUFINO 

REQUERIDO: JOSIE DA SILVA HIRT, SILVIO CRUZ 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 reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, 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. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de fevereiro de 

2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 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, 26 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000049-13.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO 

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA REQUERIDO: CONSÓRCIO 

NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, ITAU SEGUROS 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. 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. De início ressalto que 

a reclamada CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA não 

apresentou contestação, de forma que incidem os efeitos da revelia, 

conforme prevê o artigo 344 do Código de Processo Civil. A parte autora 

alega, em síntese, que em setembro de 2010, contratou consórcio junto à 

ré CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, pelo valor de R$ 

34.500,00, dividido em 72 parcelas de 404,87. Informa que em agosto de 

2014 efetuou um lance no valor de R$ 4.999,00, pelo qual foi contemplado. 

Em setembro de 2014, recebeu uma fatura no valor de R$ 898,59, que 

efetuou o pagamento. Afirma que, por dificuldades financeiras, deixou de 

quitar as parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 

2015, as quais se dispõe a pagar no presente feito. Aduz que, em 

setembro de 2016 começou a receber ligações de cobranças da requerida 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, das parcelas de fevereiro 

a agosto de 2016, as quais se encontram quitadas (IDs 4584607, p. 3-4, 

4584608 e 4584602). Informa que, em dezembro de 2016, recebeu 

comunicado da requerida ITAÚ SEGUROS S/A acerca de subrogação 

desta em relação ao contrato de consórcio ora discutido, cobrando-lhe as 

prestações referentes aos meses de fevereiro a setembro de 2016. 

Informa, ainda, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao 

crédito em razão das mencionadas faturas. As rés não lograram êxito em 

formular prova do contrário, tampouco demonstraram interesse em 

receber as parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 

2015. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

conduta das requeridas, consoante alhures relatado. Ademais, verifica-se 

que a responsabilidade das rés é solidária, nos termos do artigo 18 do 

CDC. Ainda, considerando-se os fatos acima narrados, entendo devidos 

os danos morais. Explico o motivo: os fornecedores de produtos e 

serviços têm o dever de prestar todas as informações acerca do produto 

e do serviço, características, riscos, formas de pagamento, dentre outras 

características, de modo claro e preciso, restando inadmissíveis falhas e 

quaisquer omissões. Interpretação dos artigos 4º e 6º, ambos do CDC. 

Sendo assim, referido diploma legal possui normas voltadas à proteção do 

consumidor contra abusos praticados por fornecedores, que porventura 

ocorram no âmago das relações de produção de bens ou fornecimento de 

serviços. Pois bem. Apreciando as circunstâncias concretas e visando a 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, no caso a parte autora, 

tenho como caracterizada, na espécie, a necessidade de inversão do 

ônus da prova processual. Assim porque, a princípio, estaria o autor em 

desigualdade de condições técnicas em relação à ré, quem com mais 

facilidade poderia demonstrar a veracidade de suas alegações. No caso, 

se incumbiu a parte autora de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na cobrança de dívida paga e 

negativação, o dano moral e nexo causal. Quanto ao dano moral, temos 

que este é passível de indenização no caso concreto, na medida em que 

evidentes o transtorno e o desgosto decorrentes dos fatos descritos na 

inicial, mais especificamente a falta de solução adequada para o problema. 

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). É certo 

que o dano moral é difícil de ser valorado, na medida em que afeta a honra 

das pessoas. Deve, assim, ser arbitrado valor que, considerando a 

gravidade dos fatos, sirva de conforto a quem é ofendido, sem implicar em 

seu enriquecimento indevido, bem como incentive a alteração da conduta 

de quem ofende, sem redundar em sua bancarrota. Consideradas as 

circunstâncias do caso concreto, entendo que tais parâmetros são bem 

observados ao se fixar o montante de R$ 5.000,00. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela provisória, e: a) 

Condenar as reclamadas, de maneira solidária, a título de indenização por 

danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), 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 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 22 de setembro de 2017. 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, 23 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO ZAMBERLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000478-43.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO ALFREDO 

ZAMBERLAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. JOÃO ALFREDO ZAMBERLAN ingressou 

com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em 

desfavor do MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e ESTADO DE MATO 

GROSSO, pleiteando pelo fornecimento do medicamento XARELTO 15mg, 

XARELTO 20mg e DAFLON 1000 para tratamento. Constam nos autos que 

o autor é portador de trombofilia hereditária e deficiência do valor V de 

Leyden, e por este motivo necessita usar diariamente os medicamentos 

citados acima. Alega que não possui condições financeiras para arcar 

com o alto custo da medicação e que tentou o fornecimento do 

medicamento pela via administrativa, no entanto no obteve êxito, em razão 

disso pugna pelo fornecimento do medicamento indicado pelo médico para 

o seu tratamento. Encaminhado ao NAT, este informou que os 

medicamentos não são assegurados pelo SUS, mas que há outros 

medicamentos para substituição, como por exemplo a VARFARINA 

SODICA para substituir o medicamento XARELTO. (Id. 11761120) Em 

manifestação o autor expõe que o médico subscritor da receita informou 

que não aconselha a substituição do medicamento e reiterou a concessão 

dos efeitos da tutela consistente em determinar que os requeridos 

forneçam o medicamento solicitado, uma vez que é imprescindível a sua 

saúde. É o breve relatório. Decido. É sabido que a tutela provisória 

antecipa os efeitos do provimento final pretendido pela parte autora em 

observância ao princípio da efetividade, pois concede-se o direito 

pleiteado sem a entrega definitiva da tutela jurisdicional. Em razão disso, o 

art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito (fumus boni 

iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), e desde que não haja perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 2º). Compulsando 

detidamente o presente feito, depreende-se que a necessidade da medida 

se mostra cristalina, diante da regra dos artigos 153, IX, 196 e 198, todos 

da Constituição da República, que muito bem definiram como um dos 

deveres do Estado, por seus órgãos de administração, a garantia do 

direito à saúde a todo e qualquer cidadão. Certo é que, a autoridade 

gestora do serviço de saúde, em observância as normas constitucionais, 

está incumbida de fornecer, a todo e qualquer cidadão que necessite 

medicamentos necessários e indispensáveis à manutenção de sua saúde. 

Assim, têm-se que demonstrada a plausibilidade do pedido formulado, uma 

vez que o ato omissivo dos requeridos caracteriza-se como lesivo ao 

direito da autora ao acesso à saúde. O quadro clínico descrito na inicial 

está suficientemente comprovado pelo laudo autorizando o autor para o 

procedimento ambulatorial (Id. 11714888), assim como a necessidade de 

tratamento indicado. Já o dano irreparável ou de difícil reparação está 

evidenciado, consistente nos efeitos decorrentes da ausência do 

medicamento necessitado pela autora, porquanto a longa espera pelo 

julgamento do processo fatalmente acarretará ao enfermo considerável 

risco e comprometimento de sua saúde, já que necessita do tratamento 

adequado para sua saúde e do nascituro, restando assim, evidenciados 

os requisitos para sua concessão. Ressalto que o artigo 196 da 

Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, atribuindo ao 

Estado tal dever. É também neste sentido o artigo 23, inciso II da 

Constituição Federal que atribuiu ao Município, juntamente com a União e o 

Estado, cuidar da saúde e assistência pública. Portanto, a denegação da 

tutela antecipada, que pode agravar sobremodo o estado de saúde do 

paciente, seria, por seus efeitos possivelmente irreversíveis, a mais 

absoluta das iniquidades, por tornar completamente ineficaz uma possível 

sentença condenatória. De todo o exposto, ante os fatos narrados nos 

autos e considerando o quadro clínico da paciente, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA e, via de consequência, DETERMINO ao ESTADO DO MATO 

GROSSO e ao MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT que forneçam, no 

prazo de 05(cinco) dias, para o autor JOAO ALFREDO ZAMBERLAN, o 

medicamento XARELTO 15mg, XARELTO 20mg e DAFLON 1000, descrito 

na prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), além do bloqueio de verbas necessárias à realização do 

procedimento, nos moldes do artigo 497 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita (CPC, art. 98 e ss). Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça 

afetou o Recurso Especial n.º 1.657.156 para julgamento, pelo sistema dos 

recursos repetitivos, da tese que examinará sobre a “Obrigatoriedade do 

poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em 

todo o território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. 

Portanto, após o cumprimento da medida liminar, cumpra-se a ordem de 

suspensão do andamento do processo até julgamento definitivo do tema 

em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARILENE DA SILVA RUCKHABER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002000-42.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LEILA MARILENE 

DA SILVA RUCKHABER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 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. 

Por sua vez, no que se refere a preliminar de ilegitimidade passiva do 

município ressalto que a Constituição Federal elegeu a saúde como um 

direito de todos e dever do Estado – aqui entendido em sentido amplo, 

englobando a União, Estados, Distrito Federal e municípios – na forma do 

que prevê o artigo 196 da Constituição Federal. O Sistema Único de Saúde 

– SUS é composto pelos entes federados anteriormente referidos, sendo 

certo que diante disso a solidariedade se impõe. Nesse sentido, 

jurisprudência do Tribunal da Cidadania: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 

COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCESSO 

MADURO PARA JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA AD QUEM (ART. 515, 

PARÁGRAFO 3º, CPC). IDOSO PORTADOR DE ALZHEIMER 

TRAQUEOSTOMIZADO, COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E ÚLCERA 

POR PRESSÃO EM REGIÃO SACRAL ESTÁGIO III. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

FORNECIMENTO GRATUITO DE TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL. DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 127, confere 

expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de 

interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o 

fornecimento de medicamentos a hipossuficiente. Não há que se falar em 

usurpação de competência da defensoria pública ou da advocacia 

privada. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, RE-AgR 

554088/SC, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 19/06/2008). 

Preliminar rejeitada. Processo maduro para julgamento pela instância ad 

quem (art. 515, parágrafo 3º, CPC). 2. Nas ações relativas à assistência à 

saúde pelo SUS (fornecimento de medicamentos ou de tratamento médico, 

inclusive, no exterior), tem legitimidade para figurar no feito qualquer dos 

entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

individualmente ou em conjunto. 3. O direito à saúde é assegurado a todos 

e dever do Estado. Legítima a pretensão quando configurada a 

necessidade de receber medicamentos, suplemento alimentar enteral ou 

qualquer tratamento necessário à cura de sua enfermidade ou à 

manutenção de sua vida. Precedente desta Corte (AC 514901/SE, 2ª T, 

Rel. Francisco Wildo, DJ 22/03/2011) 4. Comprovada a necessidade do 

paciente de utilizar suplemento alimentar enteral não fornecidos pelo SUS 

para sobreviver e não tendo condições financeiras para custear o 

tratamento, tem o paciente o direito de recebê-lo, em observância ao 

direito de vida digna. 5. Apelação provida para afastar a preliminar de 
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ilegitimidade ativa do Ministério Público acolhida na sentença e julgar 

procedente a ação.” (TRF-5, Apelação Cível AC 581872/CE, Primeira 

Turma, Rel.: Des. Manuel Maia, j. 18/02/2016, Dje 25/02/2016) (g.n.) Com 

efeito, o direito a saúde, elevado a categoria de direito constitucional, 

assegura a todos o dever do Estado, pelos seus diversos órgãos de 

gestão e execução, colocar a disposição da sociedade uma prestação de 

serviço de saúde pública universal e de qualidade. A Lei n. 8.080/90 

dispõe que é dever do Sistema Único de Saúde fornecer a obrigatória 

conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na prestação 

de serviços de assistência à saúde da população, de modo a prover os 

doentes com os meios existentes e eficazes para seu tratamento. O que 

se conclui é que embora o Sistema Único de Saúde seja ramificado o 

mesmo não perde seu caráter unitário, sendo certo, portanto, que 

qualquer um de seus gestores – União, Estados, Distrito Federal e 

municípios – podem e devem cumprir e fazer cumprir com a promoção, 

proteção e recuperação da saúde pública, conforme já decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal (Ministro Marco Aurélio – RE 271.286/8/RS). No 

mérito o reclamante sustenta que sofreu acidente vascular cerebral 

isquêmico/hemorrágico agudo, necessitando de tratamento adequado, com 

médico neurologista. No caso se mostram presentes os requisitos para a 

procedência do pedido inicial, uma vez que a Constituição Federal prevê: 

“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” Diante desse 

artigo resta claro que a saúde além de ser um direito de todos é um dever 

do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário as ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. De outro norte, 

observo que cabe aos reclamados o planejamento, organização e 

avaliação das ações e serviços de saúde, na forma do artigo 18, inciso I, 

da Lei n. 8.080/90, sendo certo, portanto, que o medicamento se encaixa 

nesse caso. Nesse aspecto, não cabe discussão acerca da conformidade 

da participação do Estado na condição de gestores locais do Sistema 

Único de Saúde, incumbindo-lhe a execução direta dos mesmos, conforme 

previsão do artigo 30, inciso VII e artigos 196 e 197, todos da Constituição 

Federal. Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para ratificar a tutela 

provisória de urgência deferida e determinar o fornecimento do 

procedimento descrito na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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. Cumpra-se. Após o Trânsito em 

Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de fevereiro de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 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, 26 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000163-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BERTOTI CASONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL BERTOTI CASONATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - 422.238.220-53 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR A LIDE 

Dados do Processo: Processo: 1000163-15.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: INTERDIÇÃO (58). REQUERENTE: 

RODRIGO BERTOTI CASONATTO REQUERIDO: IZABEL BERTOTI 

CASONATTO PROCURADOR: SERGIO ALBERTO BOTEZINI LUCAS DO RIO 

VERDE, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a):o Núcleo de Pratica Jurídicas 

– NPJ da Faculdade La Salle Procedo a INTIMAÇÃO do d. Curador Especial 

acima qualificado, nomeado ao réu, de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito, ou cuja cópia segue anexa, como parte(s) integrante(s) 

deste mandado, para, sob a fé de seu grau, proceder aos atos que lhe 

competem no exercício de referido encargo, em defesa do curatelado, nos 

termos do artigo 72, inciso II do NCPC, alertando-o de que os autos estão 

com vista pelo prazo legal. DECISÃO/DESPACHO: VISTO. Cite-se e 

intime-se a interditada para que compareça em Juízo, a fim de ser 

realizada entrevista, cujo ato designo para o dia 09 de maio de 2018, às 

15h00min, nos termos do que dispõe o artigo 751, do Código Processual 

Civil. Na impossibilidade de se proceder à citação, face da interditada ser 

gravemente excepcional, deve o Oficial de Justiça descrever com 

detalhes suas deficiências aparentes. Nomeio como curadora à lide o 

Núcleo de Pratica Jurídica – NPJ da Faculdade La Salle que atua nesta 

comarca, nos termos do artigo 752, §2º, do NCPC. Intime-a do encargo que 

lhe fora conferido, bem como para que compareça a audiência acima 

agendada. Após a entrevista, o feito deverá aguardar por 15 (quinze) dias 

para eventual impugnação do pedido, nos termos do que dispõe o artigo 

752 do Estatuto Processual Civil. Decorrido o prazo acima referido, será 

analisada a necessidade de nomear perito ou equipe multidisciplinar para 

proceder ao exame da interditada (§2º, do artigo 756, do CPC). No que 

tange ao pedido liminar de nomeação de curador, considerando os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde da interditada, revelado pelo 

relatório médico juntado (ID n° 11380735), e a necessidade de ampará-la 

material e socialmente, antecipo os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial (artigo 300, CPC) para o fim de nomear desde logo como curador 

provisório da interditada sua irmã, ora requerente, Sr. Rodrigo Bertoti 

Casonatto. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo constar que é 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de quaisquer outras naturezas pertencentes a 

interditada, salvo com autorização judicial. Dê ciência às partes, ao 

Ministério Público e ao Curador Especial nomeado, intimando-os da 

presente decisão, bem como a audiência acima designada. Defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de janeiro 

de 2018. MELISSA DE LIMA ARAÚJO/Juíza de Direito em Substituição 

Legal 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

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000499-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS (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 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000499-19.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.100,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: JOAO 

BATISTA ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL LUCAS DO RIO VERDE, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Procedo a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos termos do 

processo abaixo identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta, para responder, caso queira, a ação. 

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, proposta por JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi 

indeferido administrativamente em 04.12.2017 (ID n.º 11732685 – p. 05). 

Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois 

bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

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

processo. Considerando os elementos de cognição existente nos 
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presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “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”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurado do autor restou 

suficientemente demonstrada pelo CNIS (ID n.º 11732678 – p. 01/05), 

comprovando tanto a carência exigida pela lei, quanto à sua qualidade de 

segurado. No tocante ao requisito da incapacidade laboral, o requerente 

apresentou diversos atestados de afastamento médicos (ID’s 11732681 – 

p. 01/0; 11732684 e 11732685) requisições de encaminhamentos para 

fisioterapia (ID 11732681), ecografia do ombro direito (ID 11732686), 

informando que o requerente deve ficar afastado de suas atividades 

laborais, com retorno em 27.03.2018 (ID 11732686). Impende registrar, 

ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos ao autor, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência para 

determinar ao instituto-requerido a concessão do benefício de 

auxílio-doença ao autor JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS, desde a 

cessação na via administrativa (04.12.2017 – ID n.º 11732685 – p. 05), o 

que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, período considerado suficiente para realização da perícia 

médica. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte autora já apresentou em inicial (ID n.º 11732676 – p. 14/16). Por 

sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de fevereiro de 

2018. GISELE ALVES SILVA/Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo 

para responder é de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), contados do dia 

útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for 

eletrônica. Esse prazo será contado EM DOBRO, no caso de réu(s) 

patrocinado(s) pela Defensoria Pública (art 185 do CPC) ou no caso de 

que o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público (art. 180 e 

183 do CPC). 2. Caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, sendo 

decretada a REVELIA. (art. 344 do CPC). 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

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 004/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

 Art. 1ª - NOMEAR a servidora ANA CAROLINA ECCO STROEHER, para 

cargo em Assessor de Gabinete I – PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz de 

Direito da 3ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com 

efeitos a partir da assinatura do termo de posse e entrada em exercício.

 Art. 2ª - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Água Boa, 23 de fevereiro de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 006/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

CONSIDERANDO a solicitação do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Água Boa – MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR o Senhor LEANDRO ISIDORO BARTZ, para exercer o 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete II– PDA-CNE VIII do 

Meritíssimo Juiz de Direito 2ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato 

Grosso, com efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse e 

exercício.

 Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.
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 Água Boa, 20 de fevereiro de 2018.

Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 003/2018.

O DOUTOR ALEXANDRER MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

CONSIDERANDO a solicitação do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Água Boa – MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque.

 R E S O L V E:

 Art. 1ª - NOMEAR a servidora MAYSE NEVES DA SILVA, para cargo em 

Assessor de Gabinete I – PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª 

Vara desta Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com efeitos a partir da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício.

 Art. 2ª - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Água Boa, 19 de fevereiro de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100364 Nr: 2437-46.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar de Souza

 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:

 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 pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 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.

 Já estando 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.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 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.

 Considerando que há nos autos procuração específica para liberação de 

valores (fls. 85/86), defiro a expedição de alvará conforme postulado às 

fls. 94/95.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Intime-se.

 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:

 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 pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação principal foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo – 

quanto ao principal - a não ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução de saldo principal, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando 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.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 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.

 Considerando que há nos autos procuração específica para liberação de 

valores (fls. 96), defiro a expedição de alvará conforme postulado às fls. 

97/98.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Intime-se o INSS, nos termos da decisão de fls. 79, para que manifeste-se 

acerca do pleito executivo de saldo complementar bem como acerca dos 

cálculos da exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85257 Nr: 4090-88.2012.811.0021

 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: Silvania dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Flavio Caldeira Boaventura

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:OAB/MT 3572

 A intimação do advogado da parte requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova medidas úteis e requeira o que entender de direito, 

tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme dantes solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96041 Nr: 4565-73.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Duarte da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro, por hora, o pedido de fls. 100, eis que necessário que a 

requerente informe a razão pela qual postula pela transferência de valores 

para a titularidade de pessoa totalmente estranha à demanda.

 Intime-se a requerente para que esclareça tal fato no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Após, conclusos para expedição de alvará.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 106036 Nr: 261-60.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Meinberg Ceroy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliomar Machado, Frederico Lucas Freitas, Isis 

Moreira Felisberto, Marcondes Felisberto, Alza Moreira, Aderson Borba de 

Freitas, Iracy Teles de Oliveira, Olidio Carneiro, Espólio de José Correa 

Lima, Eduardo José Correa Lima, Waldemar José de Oliveira, Deilton Albino 

Dias, Suni Gonçalves Leão, José de La Cruz Fernandez, Belgides Pereira 

do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 Vistos.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de 

cumprimento de sentença.

No mais, translade-se para o presente feito a petição e documentos de fls. 

133 e ss dos autos em apenso.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, observando-se o disposto no artigo 523 do Código 

de processo Civil.

Saliente-se que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, ao 

débito será acrescido multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (Dez por cento).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, determino, desde 

logo, que seja expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

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

nos próprios autos, sua impugnação.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1285 Nr: 33-47.2000.811.0021

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marino Haas

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

- OAB:16.691-A/ MT

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

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça ao Cartório 

desta Secretaria Judicial e proceda à retirada da Carta Precatório de 

penhora e avaliação expedida, conforme o r. Despacho de fl. 226.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95152 Nr: 3921-33.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Junqueira Ramos, Dirce Célia Ramos de 

Assunção

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 DETERMINO que sejam os autores/exequentes intimados para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias:1) Procedam à emenda da petição inicial, 

indicando os seus reais endereços, de forma comprovada (com 

comprovante de residência ou declaração firmada em cartório);2) 

Esclareçam, no caso de ser endereço dissonantes daquele vagamente 

descrito na petição inicial, a razão pela qual houvera a indicação de 

insuficiente, e - aparentemente – discrepante da realidade, endereço na 

petição inicial e;3) Esclareçam a razão do ajuizamento da presente ação 

na comarca de Água Boa, Estado de Mato Grosso.Esclareço que o não 

cumprimento tempestivo da determinação ensejará o indeferimento da 

petição inicial e imputação aos litigantes ativos da qualidade de litigantes 

de má-fé, sem prejuízo da apuração penal e administrativa de referidas 

condutas.Após, venham-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80649 Nr: 3670-20.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Camelo de Faria, José Camelo Naves 

Junior, Espólio de Xisto Correia da Silva, Semirames Augusta Monteiro da 

Silva, Walter Ribeiro Marques, Espólio de Laurico Valentim dos Santos, 

Ineuza Maria dos Santos, Edgar de Alencar Mota

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Deixo de analisar o pedido de fls. 720, eis que já esgotado, por este órgão 

jurisdicional, a sua jurisdição.

 Considerando que o executado, mesmo devidamente intimado, não 

apresentou as suas razões recursais em relação aos apelados 

secundários, determino a remessa dos presentes autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107277 Nr: 962-21.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Julio Alves Aranha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 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 de saldo principal, nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando 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.

 Após a expedição, aguarde-se em cartório o prazo de 10 (dez) dias para 

sua retirada e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

 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.

 Considerando que a pendência de liberação é somente do alvará 

referente aos honorários advocatícios, com razão o causídico em sua 

postulação às fls. 64.

 Assim, defiro o pedido de fls. 64.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116561 Nr: 6545-84.2016.811.0021

 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: Maria Arlete Pereira

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

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

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

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

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24202 Nr: 3502-23.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenir Marinês Straub

 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:

 Conforme consta na consulta anexa, não há quaisquer valores 

vinculados ao presente feito no sistema SISCON/DJ.

 Diante do exposto, determino a vinculação dos valores e, após, 

conclusos para análise do pedido de fls. 210/211.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 1628-90.2014.811.0021

 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: KPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109667 Nr: 2272-62.2016.811.0021

 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: Wilson Lima Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

autora para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, requeira o que entender 

de direito em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista o Estudo 

Social juntado à fl. 41.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 474-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilnei Paixão de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação dos advogados das 

partes para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, juntem aos autos os 

documentos solicitados às fls. 624/626 pelo Perito - Cédula Rural firmada 

entre as partes; Planilha atualizada de evolução de saldo; Comprovantes 

de pagamentos das prestações contratuais; Decisões Judiciais que 

fixaram os parâmetros a serem aplicados para apuração e atualização da 

diferença.

 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:

 Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca dos esclarecimentos da oficial de justiça constante 

às fls. 60.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88783 Nr: 3169-95.2013.811.0021

 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: Neuzeli Jardim da Silva

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

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

OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se a executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1025328 Nr: 6397-39.2017.811.0021

 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: Rodrigo Resende Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lobo de Abreu Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Resende Lobo - 

OAB:OAB/GO 20.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo o dia 27 de março de 2018, às 13h00min (MT), para a realização 

de audiência de justificação prévia, devendo o autor arrolar 

tempestivamente as testemunhas, caso o rol não conste da inicial.

 Nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para 

comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que o faça por 

intermédio de advogado.

 O prazo para contestar contar-se-á a partir da intimação do despacho 

que deferir ou não a medida liminar (art. 564 do Código de Processo Civil).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93877 Nr: 3066-54.2014.811.0021

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Irineu Maldaner

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

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

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

 Tratam-se os presentes autos de pedido de liquidação de sentença.

 Nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, vemos 

que pela natureza da obrigação é plenamente cabível a liquidação por 

arbitramento.

 Diante do exposto, conforme determina o artigo 510 caput do diploma 

adjetivo referido, determino que sejam ambas as partes intimadas para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos do montante do débito.

 Após a apresentação da referida documentação – ou na sua ausência – 

venham-me os autos conclusos para análise da necessidade de 

nomeação de perito, salientado que o pagamento do expert seguirá o que 

determina o artigo 95 caput do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37034 Nr: 1636-72.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNdF

 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:

 Defiro o pedido de fls. 72/73.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, 

com a finalidade de realizar a penhora e avaliação de bens em nome do 

Executado, devendo o referido mandado ser cumprido fora de horário 

comercial.

 Ressalto que as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forense, onde houver feriados, e nos feriados ou dias 

úteis fora do horário estabelecido, independente de autorização judicial, 

conforme dispõe o art. 212, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92361 Nr: 1855-80.2014.811.0021

 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: Alda Maria de Souza

 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.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101849 Nr: 3315-68.2015.811.0021

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MAURICIO DE ALMEIDA SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante de todo exposto, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido, 

determinando a RESTITUIÇÃO do automóvel ao Requerido, livre do ônus, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação do 

Requerente sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da conversão da 

obrigação em perdas e danos e da aplicação da multa prevista no art. 3º, 

§ 6º do Decreto-Lei n. 911, de 1.969, caso o automóvel tenha sido 

alienado.Revogo a liminar deferida às fls. 29.Condeno o 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.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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-11.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MOREIRA CASANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALDEIDES MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOSIMAR ANTUNES DA SILVA GOUVEIA (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 8010285-11.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARISTELA MOREIRA CASANOVA No impulsionamento anterior, fora a 

parte autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até 

a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

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

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 2 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-12.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR DE OLIVEIRA BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELI CLELI LAMB & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/04/2018 Hora: 16:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000921-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES ROSA OAB - GO25661-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.M. GUIMARAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000921-03.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SIMAO 

DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME Inicialmente, determino que o 

trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em 

primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição contida no 

artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o 

feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KELLY PETTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000997-27.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra sem 

o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme 

expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com 

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

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

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

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

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal e será 

perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento (artigo 18, inciso 

I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue na ao 

encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual (artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso II, do 

diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como 

finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, 

parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a 

garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e honorários 

advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele previsto no 

artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso intencione o 

executado apresentar embargos à execução, deverá a parte fazê-lo no 

bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a efetivação de 

penhora de bens/valores, e após a consecução de audiência de 

conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não ocorrendo o 

pagamento, independentemente de nova deliberação, intime-se o 

exequente para postular por típicas medidas executórias. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-12.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR DE OLIVEIRA BERNARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELI CLELI LAMB & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010369-12.2016.8.11.0021 REQUERENTE: YGOR 

DE OLIVEIRA BERNARDI Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

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

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 
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sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. Até porque, verificando os demais documentos 

constantes na inicial, é possível verificar que o autor detém outras 

inscrições como inadimplente. A probabilidade do direito seria o 

equivalente à verossimilhança da alegação, requisito do anterior 

ordenamento jurídico para a medida que se pleiteia. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos 

Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos 

pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, 

vemos que no presente caso a ausência da probabilidade do direito 

invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos. 

Necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Encaminhem-se os autos à Sra. Conciliadora 

dos Juizados Especiais de Água Boa, para que apraze audiência de 

conciliação com as partes. Cumpra-se. Água Boa, 2 de outubro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010364-87.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY VAZ MOURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010262-65.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

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

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 2 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-74.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDYR DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O (ADVOGADO)

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010124-74.2011.8.11.0021 REQUERENTE: 

JURANDYR DE SOUZA BARROS De rigor, a suspensão da presente ação. 

Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, verifiquei que a executada encontra-se em recuperação judicial, 

consoante termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de setembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-54.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ADRIANA ALMEIDA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010211-54.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIA 

ADRIANA ALMEIDA LUZ De rigor, a suspensão da presente ação. Com 

efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, 

consoante termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 29 de setembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013309-52.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BREIT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013309-52.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: ANDREIA 
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BREIT De rigor, a suspensão da presente ação. Com efeito, em consulta 

ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifiquei que a 

requerida encontra-se em recuperação judicial, consoante termos do 

processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, mostrando-se 

necessária a suspensão de todas as ações e/ou execuções em face 

desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 11.101/2005, in verbis: “A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, mantenham-se os autos 

suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 11.101/2005. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 29 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-53.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDER ROBERTO FACHINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-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):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010235-53.2014.8.11.0021 REQUERENTE: CLEDER 

ROBERTO FACHINELLO De rigor, a suspensão da presente ação. Com 

efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, verifiquei que a requerida encontra-se em recuperação judicial, 

consoante termos do processo eletrônico nº 0203711-65.2016.8.19.0021, 

mostrando-se necessária a suspensão de todas as ações e/ou 

execuções em face desta, por força do disposto no art. 6º, da Lei 

11.101/2005, in verbis: “A decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário.” Ante o exposto, 

mantenham-se os autos suspensos nos termos do art. 6º, da Lei 

11.101/2005. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 29 de setembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-11.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MOREIRA CASANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALDEIDES MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JOSIMAR ANTUNES DA SILVA GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010285-11.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARISTELA MOREIRA CASANOVA No impulsionamento anterior, fora a 

parte autora intimada para emendar a inicial. Não houve manifestação até 

a presente data, mesmo tendo já transcorrido o prazo deferido 

anteriormente, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput do Código 

de Processo Civil. Saliente-se que no presente caso não é necessária a 

intimação pessoal da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que 

tal é exigido, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, somente nos casos de abandono da ação. Diante do 

exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

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

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 2 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2345-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Aparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Diante da petição apresentada à fl. 215, este Magistrado e sua 

Assessoria verificou que as mídias inseridas à fl. 208 não encontram 

nenhum dos problemas relatados.

Contudo, em observância ao princípio da celeridade processual, determino 

a gravação novamente dos áudios referente a audiência realizada no dia 

10 de janeiro de 2018.

Em tempo, verifico que o prazo para apresentação dos memoriais finais 

pela parte ré encontra-se extrapolado. Desta forma, intime-se a parte ré 

para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente alegações 

finais/memoriais, sob pena de aplicação de multa.

 Intime-se e Cumpra-se.

Água Boa, 22 de fevereiro de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89362 Nr: 3700-84.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Dias de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 86362

Vistos, etc.

1. Ante a nova condenação do reeducando nos autos da ação penal de 

código 37751 que tramitou perante a Comarca de Campinápolis/MT, defiro 

requerimento do item “2” de cota ministerial de fl. 341 e determino a juntada 

de certidão de trânsito em julgado referente a condenação nos aludidos 

autos para fins de expedição de guia e unificação de penas.

2. De outra banda, considerando o requerimento de remição juntado às fls. 

347/352, ELABORE-SE NOVO CÁLCULO de pena, descontando-se os dias 

remidos constantes das planilhas juntadas, cuja REMIÇÃO ora se declara, 

bem como as HOMOLOGO.

3. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a 

DPE para ciência quanto ao novo cálculo.

4. 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.

 7. Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

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

Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118268 Nr: 1044-18.2017.811.0021
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Autos do Processo de Código nº. 118268

Visto, etc.

1. Cumpra-se acórdão de fls. 43/47 que proveu parcialmente o recurso 

readequando a penas aplicadas para torná-las definitivas em 02 anos de 

detenção, cumulada com o pagamento de 10 dias multa à razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época pela prática delitiva 

descrita no art. 243 da Lei 8.069 e 05 cinco anos e 10 dez meses de 

reclusão, cumulado com o pagamento de 583 dias multa à razão de 1/30 

(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época pela prática delitiva 

descrita no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06.

 2. Ao Juízo a quo é cabível apreciar os pressupostos de admissibilidade 

do recurso. Após apreciação acurada dos presentes autos, verifico que o 

recurso foi interposto a destempo, contrariando o preceituado no art. 197 

da Lei 7.210/84 (LEP) c/c art. 586 do Código de Processo Penal.

3. Assim, não conheço do agravo em execução interposto às fls. 30/38, e, 

por consequência, nego seguimento ao mesmo, decretando-o 

INTEMPESTIVO.

4. De outro giro, determino a substituição de guia provisória por guia 

definitiva e renovação do CÁLCULO DE PENA devendo ser observadas as 

alterações constantes no r. acórdão que proveu parcialmente o recurso.

 5. Após, nos termos do artigo 126, § 8° da LEP, dê-se vistas ao MPE e a 

DPE para ciência quanto ao novo cálculo.

6. 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.

7. Após, nos termos do artigo 41, inciso XVI, ENCAMINHE-SE cópia dos 

cálculos ao reeducando.

8. Cumpridas as determinações acima, AGUARDE-SE o cumprimento da 

pena em cartório.

 9. Cientifique-se ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa.

10. Às providências.

Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83309 Nr: 2146-51.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Roberto Galli Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Vistos, etc.

1. Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de 

julho de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ, 

remetam-se os autos ao MPE e em seguida a Defesa para 

manifestarem-se acerca do interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material apreendido nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Transcorrido in albis o prazo assinalado para manifestação ou havendo 

manifestação pelo desinteresse do material bélico apreendido, desde já, 

determino o encaminhamento da (s) arma (s) apreendida (s) ao Exército 

para destruição na forma da lei.

3. Havendo requerimento de restituição, observados os regramentos da 

CNGC quanto à formação de autos de incidente de restituição, e após 

parecer ministerial, façam-me os autos conclusos para deliberação.

4. Às providências.

 Água Boa-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92127 Nr: 1661-80.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186, Gustavo Molina Cruz - OAB:321.425, 

Lívia M. Cruz Dias - OAB:266.042/SP

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência instrutória para o dia 21 de junho de 2018 às 12h:40min no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se integralmente as demais determinações exaradas na decisão 

de fls. 88/89.

 Intime-se e Cumpra-se.

Água Boa, 21 de fevereiro de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023194 Nr: 5003-94.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322/MT

 Considerando que a certidão apresentada à fl.13 informou a 

impossibilidade de intimação da testemunha, proceda-se a devolução da 

presente missiva, com as homenagens de estilo.

 Cumpra-se.

Água Boa, 22 de fevereiro de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1026748 Nr: 7408-06.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Lopes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1026748

Vistos etc.

1. Tendo em vista o teor da certidão retro, restando evidenciado a 

impossibilidade do cumprimento da missiva, DETERMINO a devolução com 

as baixas de estilo ao juízo de origem.

2. Proceda-se à baixa na distribuição e demais formalidades legais e 

procedimentais, notadamente a disciplina dada pela CNGC/MT.

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

Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1025196 Nr: 6334-14.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1025196

Vistos etc.

1. Tendo em vista o teor da certidão retro, restando evidenciado a 

impossibilidade do cumprimento da missiva, DETERMINO a devolução com 

as baixas de estilo ao juízo de origem.

2. Proceda-se à baixa na distribuição e demais formalidades legais e 
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procedimentais, notadamente a disciplina dada pela CNGC/MT.

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

Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028440 Nr: 738-15.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1028440

Vistos etc.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

VARZEA GRANDE/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e 

s.s. do CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 19 

de julho de 2018, com início às 16h00min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028652 Nr: 854-21.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Valence da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1028652

Vistos etc.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

QUERENCIA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 26 

de julho de 2018, com início às 14h30min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1028616 Nr: 836-97.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1028616

Vistos etc.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

QUERENCIA/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 222 e s.s. do 

CPP.

 2. Destarte, para a realização da oitiva/depoimento do deprecado a 

missiva deverá estar instruída em das seguintes peças, além da denúncia 

ou queixa-crime, é imprescindível que ela seja instruída com a cópia da 

defesa prévia e do interrogatório policial preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva, deverá conter e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a/s) diligente gestor(a/s) judicial.

3. Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, DESIGNO o dia 25 

de julho de 2018, com início às 16h00min, para tanto, intimem-se as partes 

e/ou testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Ordenador, conforme disposição clara da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92101 Nr: 1639-22.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Ferreira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Augusto Franciscon 

Reis - OAB:44.320, Elder Ferreira Da Silva - OAB:15619E, Enivaldo R. 

da Silva Junior - OAB:41.025, Francisco Das Chagas Gonçalves Belo 

- OAB:46.139, Leonardo Pimenta Franco - OAB:20.628, Marcella 

Gonçalves Alves - OAB:43.791, Rayane Suellen Rios - OAB:38.256/DF

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência instrutória para o dia 21 de junho de 2018 às 14h:40min no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se integralmente as demais determinações exaradas nas 

decisões de fls. 63/64 e 77.

 Intime-se e Cumpra-se.

Água Boa, 22 de fevereiro de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1023814 Nr: 5410-03.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurinha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1023814Vistos, etc..2. Conforme estabelece o art. 396, 

caput, do Código de Processo Penal, não há motivos para se rejeitar 
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liminarmente a denúncia, sendo assim, RECEBO a denúncia uma vez que 

estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP. .5. Na citação por edital, 

uma vez superado o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 

366 do CPP, certifique e à imediata conclusão mediante correta e 

específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A certidão de antecedentes 

criminais (CAC) e a folha de antecedentes do autor do fato (FAC), 

deverão ser providenciadas diretamente pelo Ministério Público, conforme 

determinação da Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT;7. Defiro 

cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, 

disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – 

Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação 

do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 

396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”.Água Boa/MT, 22 de fevereiro 

de 2018.Arthur Moreira Pedreira de AlbuquerqueJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1023591 Nr: 5244-68.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliene Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1023591 Vistos, etc. 2. Conforme estabelece o art. 396, 

caput, do Código de Processo Penal, não há motivos para se rejeitar 

liminarmente a denúncia, sendo assim, RECEBO a denúncia uma vez que 

estão presentes os requisitos do art. 41 do CPP. 3. Cite-se a parte 

acusada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do 

Código de Processo Penal . 4. Cientifique-se a parte acusada de que caso 

não ofereça a resposta escrita, ou não constitua advogado, 

independentemente de nova conclusão, será nomeado em seu favor o(a) 

d. Defensor(a) Público(a) desta comarca para patrocinar a sua defesa em 

juízo, cabendo, à Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o 

faça em seu nome. 7. Defiro cota ministerial. 8. Observe-se o art. 1º. Do 

Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará: I – A citação do réu ou do querelado, 

para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;. II – revogado; III – a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime." IV – a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).” 

(item 7.5.1, III, da CNGC)” Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1023879 Nr: 5456-89.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar de Franca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1023879Vistos, etc..5. Na citação por edital, uma vez 

superado o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do 

CPP, certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica 

triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e 

a folha de antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser 

providenciadas diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação 

da Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota 

ministerial.8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, 

disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – 

Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação 

do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 

396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei 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.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 22 de fevereiro 

de 2018.Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1026451 Nr: 7206-29.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino de Oliveira Arruda Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1026451

Vistos etc.

1. Tendo em vista o teor da certidão retro, restando evidenciado a 

impossibilidade do cumprimento da missiva, DETERMINO a devolução com 

as baixas de estilo ao juízo de origem.

2. Proceda-se à baixa na distribuição e demais formalidades legais e 

procedimentais, notadamente a disciplina dada pela CNGC/MT.

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

Água Boa/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96598 Nr: 216-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernandes Bringhenti, Geverson Ademir 

Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane dos Santos 

Menino - OAB:OAB/SP 243186

 Vistos, etc.

1. Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de 

julho de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ, 

remetam-se os autos ao MPE e em seguida a Defesa para 

manifestarem-se acerca do interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material apreendido nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Transcorrido in albis o prazo assinalado para manifestação ou havendo 

manifestação pelo desinteresse do material bélico apreendido, desde já, 

determino o encaminhamento da (s) arma (s) apreendida (s) ao Exército 

para destruição na forma da lei.
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3. Havendo requerimento de restituição, observados os regramentos da 

CNGC quanto à formação de autos de incidente de restituição, e após 

parecer ministerial, façam-me os autos conclusos para deliberação.

4. Às providências.

 Água Boa-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84698 Nr: 3534-86.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Antônio Berté

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Vilela Giometti - 

OAB:10.911-B

 Vistos, etc.

1. Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de 

julho de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ, 

remetam-se os autos ao MPE e em seguida a Defesa para 

manifestarem-se acerca do interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material apreendido nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Transcorrido in albis o prazo assinalado para manifestação ou havendo 

manifestação pelo desinteresse do material bélico apreendido, desde já, 

determino o encaminhamento da (s) arma (s) apreendida (s) ao Exército 

para destruição na forma da lei.

3. Havendo requerimento de restituição, observados os regramentos da 

CNGC quanto à formação de autos de incidente de restituição, e após 

parecer ministerial, façam-me os autos conclusos para deliberação.

4. Às providências.

 Água Boa-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118292 Nr: 1060-69.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Godoi dos Santos, Reinaldo Cardoso 

Viana, Reivaldo Cardoso Viana, Vanessa Messias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO DUARTE DE SOUZA - 

OAB:10535

 Vistos, etc.

1. Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de 

julho de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ, 

remetam-se os autos ao MPE e em seguida a Defesa para 

manifestarem-se acerca do interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material apreendido nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Transcorrido in albis o prazo assinalado para manifestação ou havendo 

manifestação pelo desinteresse do material bélico apreendido, desde já, 

determino o encaminhamento da (s) arma (s) apreendida (s) ao Exército 

para destruição na forma da lei.

3. Havendo requerimento de restituição, observados os regramentos da 

CNGC quanto à formação de autos de incidente de restituição, e após 

parecer ministerial, façam-me os autos conclusos para deliberação.

4. Às providências.

 Água Boa-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97301 Nr: 662-93.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Marcelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO CORREA MENDES 

NETO - OAB:31794

 Vistos, etc.

1. Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de 

julho de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ, 

remetam-se os autos ao MPE e em seguida a Defesa para 

manifestarem-se acerca do interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material apreendido nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Transcorrido in albis o prazo assinalado para manifestação ou havendo 

manifestação pelo desinteresse do material bélico apreendido, desde já, 

determino o encaminhamento da (s) arma (s) apreendida (s) ao Exército 

para destruição na forma da lei.

3. Havendo requerimento de restituição, observados os regramentos da 

CNGC quanto à formação de autos de incidente de restituição, e após 

parecer ministerial, façam-me os autos conclusos para deliberação.

4. Às providências.

 Água Boa-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84419 Nr: 3258-55.2012.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genival Pereira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

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

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistos, etc.

1. Nos termos do que estabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de 

julho de 2011, art. 25 da Lei 10.826/2003, e Provimento n. 05/2017 – CGJ, 

remetam-se os autos ao MPE e em seguida a Defesa para 

manifestarem-se acerca do interesse/necessidade na manutenção ou 

restituição do material apreendido nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Transcorrido in albis o prazo assinalado para manifestação ou havendo 

manifestação pelo desinteresse do material bélico apreendido, desde já, 

determino o encaminhamento da (s) arma (s) apreendida (s) ao Exército 

para destruição na forma da lei.

3. Havendo requerimento de restituição, observados os regramentos da 

CNGC quanto à formação de autos de incidente de restituição, e após 

parecer ministerial, façam-me os autos conclusos para deliberação.

4. Às providências.

 Água Boa-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 121019 Nr: 2868-12.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:5876, SIDNEY RODRIGUES DE LIMA - OAB:16635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RODRIGUES D´ SOUZA - 

OAB:5876, José Renato de Moraes - OAB:13330-A, SIDNEY 

RODRIGUES DE LIMA - OAB:16635

 Havendo concordância das partes quanto ao cálculo de pena colacionado 

aos autos (fls. 72), HOMOLOGO-OS, conforme determina o artigo 5º, 

parágrafo 1º da Resolução n.º 113, de 20 de Abril de 2010, do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, para que surtam os seus efeitos jurídicos e 

legais.

 Conforme preleciona e exigem os artigos 41, inciso XVI e 66, inciso X da 

lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1.984 (Lei de Execução Penal), perfaça o 

encaminhamento de duas cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do 

estabelecimento prisional, a primeira para ser entregue ao executado, 

servindo como atestado de pena a cumprir e a segunda para ser 
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arquivada no prontuário do executado, tudo em conformidade com o 

dispositivo legal acima balizado e com os artigos 12 e 13 da Resolução n.º 

113, de 20 de Abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

 Acolho o pleito de Ministério Público e determino a efetivação de estudo 

psicossocial com o reeducando, eis que o delito pelo qual fora ele punido 

fora cometido mediante violência.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

 Com o estudo nos autos, venham-me conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1024293 Nr: 5777-27.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Damião da Silva Balieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/O

 Deixo de analisar o pedido de fls. 78 e seguintes, eis que já 

fundamentadamente negado na decisão de fls. 77.

 Intime-se as partes para que manifestem-se acerca do cálculo de fls. 76 

e, após, conclusos para análise de homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1022858 Nr: 4795-13.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544-M

 Inicialmente, determino que seja oficiada à unidade prisional local, para 

que informe se há tempo para cálculo de remissão do condenado.

 Ainda, deve referida unidade fornecer certidão de comportamento 

carcerário do reeducando.

 Com referidas informações, vista dos autos às partes para 

manifestarem-se acerca do cálculo de fls. 221.

 Com as manifestações, venham-me os autos conclusos para análise.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91685 Nr: 1288-49.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Italino Silva/Raylander Luciano Italino de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 91685 Vistos e etc. “RECURSO DE 

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME PARA O 

SEMIABERTO. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE 

EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO STF. 

NATUREZA DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. A Súmula 

Vinculante nº 26 conferiu uma faculdade ao Juiz para realização do 

exame criminológico, desde que exponha a necessidade de forma 

fundamentada. Considerando a natureza dos crimes e as peculiaridades 

do caso concreto (crimes contra a vida e a liberdade, cometidos no seio 

familiar e com vítimas incapazes), para a concessão da progressão de 

regime exige-se prévia realização de exame criminológico o qual poderá 

fundamentar a necessidade de acompanhamento psicológico. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - RAG: 20140020158618 DF 

0015980-30.2014.8.07.0000, Relator: SOUZA E AVILA, Data de 

Julgamento: 11/09/2014, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 16/09/2014 . Pág.: 218)-grifei “RECURSO DE AGRAVO. 

EXECUÇÃO PENAL. DEFERIMENTO DE BENESSES EXTERNAS. RECURSO 

MINISTERIAL. REALIZAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO. FACULDADE DO 

JUIZ. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO STF. NECESSIDADE. NATUREZA 

DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO 

IRREGULAR NO PAÍS. IRRELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. A Súmula 

Vinculante nº 26 conferiu uma faculdade ao Juiz para realização do 

exame criminológico, sendo possível determinar-se a sua realização, 

desde que exponha a necessidade de forma fundamentada. Nos termos 

do enunciado da Súmula nº 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico 

pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.” Diante da 

natureza do crime (contra a liberdade sexual) e as conclusões negativas 

da perícia anterior (traços de agressividade, psicopatologia e 

preocupações sexuais), torna-se necessária a realização de exame 

psiquiátrico para a análise da concessão de benefícios externos. ( Água 

Boa/MT, 26 de fevereiro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91132 Nr: 358-92.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO SOUZA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 "Vistos. (...) Expeça-se o alvará de soltura em nome dos acusados, SE 

POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVAM PERMANECER PRESOS.Translade-se a 

presente decisão aos autos de código nº 90985.Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Ciência ao MPE e a Defesa.Às providencias. Alto 

Araguaia – MT, 02 de fevereiro de 2018.Pierro de Faria MendesJuiz de 

Direito em Substituição."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65191 Nr: 1978-47.2015.811.0020

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração de ato infracional em 

desfavor de Pedro Rodrigues da Silva Neto.

Em audiência o Ministério Público ofertou remissão cumulada com medida 

socioeducativa de prestação pecuniária no valor equivalente a 01 (um) 

salário mínimo, ou seja, R$ 937,00 (Novecentos e Trinta e Sete Reais), em 

quatro parcelas. A defesa anuiu e fora prolatada sentença homologando a 

remissão concedida pelo representante do MPE.

Diante de informação constante em Ref. 71, 72, 73 e 74, referente ao 

cumprimento da medida socioeducativa, o Parquet pugnou pela extinção 

do feito.

Diante do exposto, em conformidade com a manifestação Ministerial, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil.

Ciência ao MPE.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64987 Nr: 1913-52.2015.811.0020

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, envio intimação ao denunciado por seu advogado, via DJE 

para, no prazo legal, apresentar suas últimas alegações. Alto Araguaia - 

MT, 23 de fevereiro de 2018. Marilda Pereira Pedroso - Gestora Judiciária - 

MAT. 7526

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 84839 Nr: 4077-19.2017.811.0020

 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: LAURO ANTONIO WERLANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente da audiência designada para 

o dia 26/03/2018 às 13h00min (MT) que se realizará no Centro de 

Mediação e Resolução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, bem 

como, para informar o endereço atual do requerido e providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais). A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82265 Nr: 2548-62.2017.811.0020

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SILVA RESENDE, JONES GONÇALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA - 

OAB:18465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado das partes requerentes, para no prazo de 

05(cinco) dias, comprovar nos autos, o preparo da carta precatória de 

citação e intimação para a comarca de Rondonópolis/MT.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91703 Nr: 647-25.2018.811.0020

 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: DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA, HUALTER TAROUCO 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUALTER TAROUCO BATISTA - 

OAB:13.207/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 intimar o 

advogado da parte Requerente para, no prazo de 5 dias, retirar a carta 

precatória expedida, comprovando sua distribuição no Juízo Deprecado 

em igual prazo, ou caso queira, providencie seu preparo para o envio.

Alto Araguaia - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66302 Nr: 2463-47.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C ZAIDEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALECXANDER RIBEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:157530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66158 Nr: 2391-60.2015.811.0020

 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: ELISREGINA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMEZES 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da Parte Requerente, INITMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender pertinente, ante a 

Certidão de Ref: 30.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62421 Nr: 661-14.2015.811.0020

 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: ORTENG ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO GUSMÃO DE OLIVEIRA, ELIDE SOUZA 

ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES JUNIOR, ILSE ARAÚJO DE SOUZA , Alberto 

Pedro Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos e diante das disposições contidas no CPC/2015, 

verifico a necessidade do requerente proceder à alteração do polo 

passivo da lide, vez que, conforme pesquisa anexa, alguns ou todos os 

requeridos tratam-se de pessoas falecidas, devendo, ainda, juntar 

certidões de óbitos e indicar os herdeiros ou inventariantes, 

qualificando-os.

2. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente, com a finalidade de realizar 

as adequações apontadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, 
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incisos I, do CPC/2015).

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

Alto Araguaia/MT, 21 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15017 Nr: 1296-44.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MILTON RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para fazer o preparo da Carta Precatória, uma 

vez que a missiva fica condicionada ao recolhimento das custas judiciais, 

as quais deverão ser providenciadas pelo interessado.

 Estephane Forte

Estagiária - matr. 34960

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62876 Nr: 839-60.2015.811.0020

 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: PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, MUNICIPIO 

DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE SUBTIL DE ALMEIDA, LEONARDO SUBTIL 

MARTINS DE ALMEIDA, JULIANA SUBTIL ALVES, ANDRÉA SUBTIL 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, procedo à Intimação da parte requerida 

acerca da Sentença proferida à Ref: 61, cuja parte dispositiva segue 

abaixo transcrita: "DISPOSITIVO 14. Assim sendo, de acordo com os 

dispostos do Decreto-Lei nº 3.365/41, e por tudo o mais do que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO do bem 

descrito na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC, DETERMINANDO, por consequência, sua 

posse e transferência em definitivo para o Município de Alto Araguaia/MT, 

incorporando-o ao seu patrimônio, mediante a expedição de Mandado de 

imissão de posse ou Carta de Sentença, sendo esta título hábil para a 

transcrição no registro de imóveis do Cartório competente (art. 29, 

Decreto-Lei nº 3.365/41). 15. Nos termos do artigo 30 do, DEIXO de 

condenar os requeridos na sucumbência processual, devendo as custas 

processuais ficar a cargo do desapropriante que é isento nos termos da 

Lei. 16. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor depositado nos 

autos conforme o requerido na ref. 41 - fls. 101/102. 17. Com o trânsito em 

julgado da sentença, EXPEÇA-SE a favor do expropriante o competente 

mandado de imissão ou carta de sentença ao cartório de registro de 

imóveis de Alto Araguaia/MT, para abertura de nova matrícula e registro 

em nome do expropriante. 18. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas de 

estilo. 19. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 20. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 13 de julho 

de 2016. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito"

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63313 Nr: 1091-63.2015.811.0020

 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: SSS, MSR, LTSR, MKRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 16/03/2018 às 13:00MT no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62563 Nr: 710-55.2015.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ALDA AUXILIADORA MENDONÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MENDONÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

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

Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82520 Nr: 2692-36.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAINHA AUTO PEÇAS LTDA, PAULO MÁRCIO DA 

SILVA RAINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, ALEX BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte requerente da audiência de conciliação 

designada para o dia 05/03/2018 às 16:00MT que se realizará no Centro 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 2333-91.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO BARBOSA DS JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, a fim de que promova o prosseguimento 

do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena arquivamento.

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

Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79659 Nr: 1002-69.2017.811.0020

 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): PATRICK V. UEHARA EIRELI - EPP, PATRICK 

VIEIRA UEHARA, CARLA ZINI DALCHIAVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22151 Nr: 152-30.2008.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FRAGA TEIXEIRA, AMILTON ALVES 

DE OLIVEIRA, ARNALDO BARRETO, DOMINGOS PEREIRA DE MATOS, ELZI 

NAVES MARQUES, JOÃO ALVES DA SILVA, LUZIÉZIO RODRIGUES 

DUTRA, VILMA ALVES SAZIONE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar de Moura - 

OAB:5861/MT, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681 MT, THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11922/MT

 JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, I, do 

CPC, em relação a estes, devendo os mesmos serem excluídos do polo 

passivo desta ação.2. No mais, INTIME-SE o executado João Alves da 

Silva, para proceder com o adimplemento na forma apresentada por ele (fl. 

238/238-v), no prazo de 30 (trinta) dias, contando-se este a partir de sua 

intimação.3. DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial, para 

atualização do débito remanescente por cada executado, quais sejam, 

Amilton Alves de Oliveira, Luziezio Rodrigues Dutra e Domingos Pereira de 

matos, devendo ser observado os valores parcialmente penhorados às 

fls. 217/219. Deve, ainda, o nobre Contador Judicial indicar os valores que 

deverão ser repassados ao Município de Araguainha e àqueles relativos 

às custas e taxas judiciais.4. Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual para que indique a conta corrente do município de 

Araguainha, bem como para que informe o CPF do requerido Amilton Alves 

de Oliveira, no prazo de 15 (quinze) dias.5. Em seguida, venham os autos 

conclusos para nova tentativa de bloqueio de valores.6. Sem prejuízo do 

encimado, com base no Art. 730 do CPC/2015, DETERMINO a realização de 

leilão público para alienação do bem penhorado em nome do executado 

Domingos Pereira de Matos (fl. 204).7. Para tanto, com fulcro n o artigo 

883, do CPC/2015, NOMEIO para o encargo a leiloeira CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA, Leiloeira Publica Oficial, matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA, Leiloeiro Público 

Oficial, matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural, sob o nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro Rural, matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, telefones: 

(65)9943-3901 (Cir le i ) ,  (65)9974-4941(Luiz Balb ino) ,  emai l : 

contato@balbinoleiloes.com.br.8. Os leiloeiros restarão compromissados 

quando da sua intimação deste despacho.9. ARBITRO a comissão dos 

Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do lanço vencedor (artigo 880, 

§ 1º, do CPC/2015).10.

Comarca de Barra do Bugres

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAIANE MAIA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, em 

consonância com o contido na Ordem de Serviço N. 002/2017, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, em 

consonância com o contido na Ordem de Serviço N. 002/2017, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-46.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, em 

consonância com o contido na Ordem de Serviço N. 002/2017, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, em 

consonância com o contido na Ordem de Serviço N. 002/2017, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, em 

consonância com o contido na Ordem de Serviço N. 002/2017, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, em 

consonância com o contido na Ordem de Serviço N. 002/2017, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda da inicial, em 

consonância com o contido na Ordem de Serviço N. 002/2017, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINALVA DE OLIVEIRA 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO NERES CORREA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 302 de 645



ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-52.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KALOANY TENOLA DE JESUS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA JOAGUINA DE LIMA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-59.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA JOAGUINA DE LIMA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-44.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILSON FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMILSON FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 
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que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CARLOS SOLAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ANUNCIACAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ANUNCIACAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE ANUNCIACAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-80.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA LARISSA JORGE FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-35.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO CAMPOS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARCOS GALDINO DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CONCEICAO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA CARVALHO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DA SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 ddo CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DA COSTA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-34.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 
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indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAGALHAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA CONCEICAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a inicial, em 

consonância com a ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2017, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCELINA DA SILVA SAKITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11763631. “...julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para CONDENAR as Reclamadas 

solidariamente ao pagamento ao autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a 

partir desta data e juros a partir da citação, a CONDENAR as empresas 

Reclamadas de forma solidária a ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), já calculado em dobro, referente aos descontos dos 

meses de janeiro e fevereiro de 2017, bem como ao pagamento, a titulo de 

repetição de indébito, o valor de R$ 7.140,80 (sete mil cento e quarenta 

reais e oitenta centavos) referente ao período de 10/2014 a 06/2016, 

ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do 

CTN, contados da citação válida, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS JOAO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11743749. “.... Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para 

(1º) CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da citação, (2º) CONDENAR ainda a 

reclamada a restituir a Reclamante a importância de R$5.224,06 (cinco mil 

duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos), já na forma dobrada, 

atualizados desde o desembolso pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação e (3)º DECLARAR a inexistência do 

débito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 
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normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.......” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11746318. “....IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante, bem como pelo INDEFERIMENTO do pedido de 

liminar, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-15.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ASSIS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11773555. “....Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE em parte o pedido da Reclamante 

para: a) Manter a liminar e Declarar inexistente a cobrança da fatura de 

recuperação de consumo no valor R$470,51 (quatrocentos e setenta reais 

e cinqüenta e um centavos). Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). .......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-13.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO DA SILVA CARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO)

GUILHERME TEUBL FERREIRA OAB - SP211481 (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11779281. “....POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

para o fim de: A) condenar AS RECLAMADAS, SOLIDARIAMENTE, a 

restituir o valor pago de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e 

nove reais), a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso; B) condenar 

AS RECLAMADAS, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento da importância de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor da parte reclamante, a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença; Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). ). .......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11779846. “....JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA THAINA VIANA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11063064. “...EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil. . ......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELCI NATANIELE SILVA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11782313. “....EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.........” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000445-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11782932. “....EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.........” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-57.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11785766. “....POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, para o fim de CONDENAR a parte reclamada a restituição já 

calculada em dobro do valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), a 

título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente 

pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

desembolso. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. Com arrimo no 

que dispõe o inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). .........” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEICA MARIA DAS NEVES (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11791868. “...JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento.. . ......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11791876. “...JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento.. . ......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-09.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FABIA BARBOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11791895. “...JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento.. . ......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-33.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA FLORENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

sentença ID do documento: 11791923. “... JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, por litispendência, haja vista a tramitação dos 

autos nº 1000015-18.2018.8.11.0008, com fundamento no artigo 485, V do 

Código de Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento.. ....” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-96.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DORGIVAL ANTONIO DOS SANTOS (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11791957. “...Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com resolução 

do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela condenação 

da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do 

valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 

81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. .. ....” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BARROS PEDROSO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11792147. “...Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com resolução 

do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela condenação 

da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do 

valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 

81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. .. ....” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA SAPUCAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11792173. “....Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

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

Declarar a inexistência das dívidas sub judice, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento, 

a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitados ao teto dos 

juizados especiais; - Tornar definitiva a liminar concedida no id 9898187; e 

-Condenar a parte reclamada a pagar para a parte autora a importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com correção monetária pelo “INPC” e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da sentença, forte na súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento). Isento de custas e honorários advocatícios conforme 

previsto nos artigos 54 e 55, ambos da lei 9.099/95. .........” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11792247. “....Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). . .........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GONCALVES PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11806092. “....Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com resolução 

do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela condenação 

da parte reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do 

valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 

81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. ........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-37.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES OAB - MT6095/O (ADVOGADO)

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11808983. “....Ante o exposto, opino no 

sentido de que seja JULGADO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 51, inciso IV da Lei n. 9.099/95 e 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.. Deixo de condenar a 

parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei 

n.º 9.099/95). . ........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-97.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA SILVA SANDY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE GONCALVES ANTUNES OAB - MT6095/O (ADVOGADO)

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11807785. “....POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDENCIA do pedido exordial, o 

que assim o faço com fulcro no inciso I, do artigo 487, do Código de 

Processo Civil, pelo julgo extinto o processo, com resolução do mérito. 

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). . ........” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL OLIVEIRA DA COSTA (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11809976. “....Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com resolução 

do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela condenação 

da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do 

valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 

81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. ........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDSON DO ESPIRITO SANTO COSMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da reclamante, da r. 

decisão ID do documento: 11806488. “...DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada e, via de consequência, determino que a parte reclamada realize 

a transferência do veículo Astra Milenium, placa JZH4106, renavam 

749916940, para o nome do reclamante, mediante seu requerimento e 

pagamento das taxas, no prazo de 05 (cinco) dias após a intimação desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). CITE-SE o Requerido na pessoa 

de seu representante legal, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

oferecer resposta (art. 183, do CPC), ainda, com as advertências de que 

não contestada à ação, será considerado revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Havendo alegação por parte do réu de qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, intime-se o autor 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. . .. ....” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-07.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MARIA DE FIGUEIREDO (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11811390. “....Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

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

-Declarar a inexistência da dívida sub judice, determinando a exclusão 

definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito 

decorrente das dívidas combatidas nestes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária em caso de 

descumprimento, a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitados 

ao teto dos juizados especiais; -Condenar a parte reclamada a pagar para 

a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); Isento de custas e honorários 

advocatícios conforme previsto nos artigos 54 e 55, ambos da lei 

9.099/95........” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-89.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FIGUEIREDO DA SILVA (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11812949. “....Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

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

-Declarar a inexistência da dívida sub judice, determinando a exclusão 

definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito 

decorrente das dívidas combatidas nestes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária em caso de 

descumprimento, a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitados 

ao teto dos juizados especiais; -Condenar a parte reclamada a pagar para 

a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); Isento de custas e honorários 

advocatícios conforme previsto nos artigos 54 e 55, ambos da lei 

9.099/95........” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI RODRIGUES GONCALVES (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 
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(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11813960. “...Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com resolução 

do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela condenação 

da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do 

valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 

81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. .. . ......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-46.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDISONIA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11818065. “....ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada 

dos juizados especiais; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ......” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOMMER DUTRA OAB - MT21124/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11818648. “...Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I do Novo CPC... . ......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI LEMES SILVA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11819450. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE.........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11820185. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE.........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-98.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO KLEITON FALANQUI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11821151. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 
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resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE.........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-65.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11834195. “....IMPROCEDENCIA da pretensão 

deduzida pela parte reclamante na inicial,l e, consequentemente opino 

ainda pela condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% 

(nove) de indenização sobre o valor da causa, corrigidos à época do 

pagamento bem como condenação ainda da parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa e custas processuais e, com arrimo no que dispõe o inciso 

I do art. 487 do Código de Processo Civil, pela extinção do processo, com 

resolução do mérito.. ......” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-16.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11821426. “... PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: -Declarar a 

inexistência da dívida sub judice, determinando a exclusão definitiva do 

nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito decorrente da 

dívida combatida nestes autos, em até 05 (cinco) dias úteis sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada 

dos juizados especiais. ......” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-94.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11832860. “...PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, com resolução de mérito nos termos do artigo 487 

inciso I, do Código de Processo Civil, para: -Declarar a inexistência das 

dívidas sub judice, determinando a exclusão definitiva do nome da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito decorrente das dívidas 

combatidas nestes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

pagamento de multa diária em caso de descumprimento, a qual arbitro em 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitados ao teto dos juizados especiais; 

-Condenar a parte reclamada a pagar para a parte autora a importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com correção monetária pelo “INPC” e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da sentença, forte na súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento); ......” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI RODRIGUES GONCALVES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11835339. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BARBOSA (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)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11836949. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 
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integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11854493. “...PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, com resolução de mérito nos termos do artigo 487 

inciso I, do Código de Processo Civil, para: -Declarar a inexistência das 

dívidas sub judice, determinando a exclusão definitiva do nome da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito decorrente das dívidas 

combatidas nestes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

pagamento de multa diária em caso de descumprimento, a qual arbitro em 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitados ao teto dos juizados especiais; 

-Condenar a parte reclamada a pagar para a parte autora a importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com correção monetária pelo “INPC” e juros de mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso.; ......” O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANILZA SILVA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11855076. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11855627. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-18.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11858103. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11859955. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000583-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ELIANE BARTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11867268. “...Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.....” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE PADILHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11861128. “....IMPROCEDÊNCIA do pedido 

exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com 

resolução do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela 

condenação da parte reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) e indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 

55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.......” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500335-33.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTEMAR COELHO DE BRITO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 0500335-33.2015.8.11.0008 REQUERENTE: CONSTRUTEM 

MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP REQUERIDO: GESTEMAR 

COELHO DE BRITO - ME Vistos etc. Certifique sobre o transito em julgado 

da sentença (Id. 676839). Após, se transitada em julgado Intime-se a 

executada, na pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 6.754.54, 

conforme planilha apresentada no evento nº 1460925, devendo ser 

corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT, 25 de fevereiro de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-58.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000422-58.2017.8.11.0008 REQUERENTE: VAGNER 

RODRIGUES NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. A requerente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita alegando não possuir condições de arcar com o pagamento de 

custas processuais sem que isso lhe acarrete prejuízos. Contudo, verifico 

dos autos que não consta declaração assinada pela autora neste sentido. 

Não obstante a Lei nº 1.060/50 prescreva, em seu artigo 4º, que “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” a interpretação que os Tribunais fazem desse 

dispositivo legal é no sentido de que há a necessidade que a declaração 

seja feita sob as penas da lei e assinada de próprio punho pelo 

necessitado. Isso porque, como a declaração de pobreza tem presunção 

juris tantum de veracidade, deve ser firmada sob as penas da lei para que, 

se eventualmente e posteriormente for constatada sua inveracidade, 

possam ser tomadas as providências legais contra quem tenha feito 

afirmação falsa. O comprovante de endereço juntado aos autos esta em 

nome de terceira pessoa. Pelas razões expostas, a fim de apreciar o 

pedido de Justiça Gratuita, bem como o recebimento da petição inicial, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de quinze (15) dias, faça 

JUNTAR aos autos declaração de pobreza, assinada de próprio punho, 

bem como comprovante de endereço idôneo sob pena de indeferimento da 

inicial. Após decorrido tal prazo, com ou sem a tomada de tal providência 

por parte do interessado, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 25 de fevereiro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500244-74.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TOMCZAK & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO)

GUSTAVO PINTO COELHO VIMIEIRO OAB - MG0099550A (ADVOGADO)

LUIZ FABIO SOARES E SOUZA OAB - MG142734 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Numero do 

Processo: 0500244-74.2014.8.11.0008 REQUERENTE: TOMCZAK & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS 

SA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por 

TOMCZAK & CIA LTDA em desfavor de TABOCAS PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS S/A. O cumprimento de sentença foi recebido no Id. 

3251308. A partes peticionaram em conjunto manifestando que firmaram 

composição amigável, pugnando pela homologação (Id.4794126). É o 

relatório. DECIDO. Considerando a manifestação de vontade das partes 

exarada conjuntamente na audiência de conciliação realizada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id.4794126). Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, b, e artigo 924, II, ambos do CPC. Sem custas. Após o 
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trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT, 25 de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-81.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA VITORINO FALCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000328-81.2017.8.11.0050 REQUERENTE: SILVANIA 

VITORINO FALCAO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SPRINGER CARRIER LTDA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alegam as Promovidas 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de prova pericial 

nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, diante da 

documentação acostada pelas partes, vejo que os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER 

A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. O ponto crucial da presente 

ação é que a Promovente alega que comprou aparelho de ar condicionada 

na loja da primeira Promovida no dia 14/09/2016, conforme nota fiscal nº 

14461, todavia, tal produto após dez meses de uso (06/07/2017) 

apresentou defeito de desligar e não aceitar os comandos do controle 

remoto, pugna ao final pelo ressarcimento dos valores pagos. As 

Promovidas, em sede de contestação, alegam que não estão presentes os 

requisitos necessários que amparem a devolução da quantia paga pelo AR 

CONDICIONADO SPLIT 12.000 SPRINGER. 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. Assim, tenho que o Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Ademais, a Promovente afirma em sua 

inicial que a instalação foi realizado por técnico particular, prevalecendo 

nesse caso a garantia legal do artigo 26 do Código de defesa do 

Consumidor: Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de 

fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento 

de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos duráveis. A garantia legal do 

aparelho de ar condicionado adquirido pela autora expirou no mês de 

dezembro de 2016, nada podendo requerer das reclamadas. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de fevereiro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de fevereiro 

de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-23.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ALENCAR VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000306-23.2017.8.11.0050 REQUERENTE: VIVIANE ALENCAR 

VIANA REQUERIDO: ODONTOPREV S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O ponto 

crucial da presente ação é que a Promovente alega que era credenciada 

junto a Promovida para realizar atendimento de saúde bucal; alega que no 

ano de 2015 a Promovida enviou o demonstrativo de rendimentos no valor 

de R$ 421,22 (quatrocentos e vinte e hum reais e vinte e dois centavos); 

alega que a Promovida informou a Receita Federal que os rendimentos da 

Promovente foram de R$ 7.874,15 (sete mil oitocentos e setenta e quatro 

reais e quinze centavos); alega que diante da divergência entre os 

informes de rendimento seu nome constou na MALHA FISCAL tendo que 

desembolsar o valor de R$ 806,25 (oitocentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos). Ao final a Promovente requer que a restituição do valor de R$ 

806,25 (oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos), bem como 

indenização por danos morais. A Promovida, em sede de contestação, 

alega que não praticou ato ilícito, tendo a divergência entre os informes de 

rendimentos sofrido erro material quando do preenchimento, erro este que 

poderia e deveria ter sido observado pela Promovente, não restando 

configurado neste caso a ocorrência de danos morais. Inicialmente, 

devemos observar que a Promovente apesar de impugnar os fatos e 

documentos apresentados pela Promovida na peça contestatória, não há 

provas para imputar unicamente a Promovida a situação vivenciada pela 

autora. Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, 

verifico que, não assiste razão a Promovente. 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. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A Promovente não comprovou que entrou 

em contato com a Promovida para sanar tal erro, pois ao receber seu 

INFORME DE RENDIMENTOS a autora teve tempo hábil para perceber a 

divergência nos valores recebidos no ano de 2015, com os valores 

constantes no informe de rendimento recebido. A Promovente colacionou 

aos autos supostos e-mails enviados a Promovida que esse juízo não 

consegue identificar seu conteúdo, nem ao menos comprovante do 

pagamento do valor a ser restituído a autora trouxe nos autos, ou seja, 

não agiu com a diligência necessária para demonstra seu direito. Pois bem, 

de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 
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ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 de fevereiro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 24 

de fevereiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI JOAO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, impulsiono o feito a fim 

de intimar a parte autora para, no prazo legal, se manifestar do pagamento 

juntado nos autos. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018 

às 14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Com as 

advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010995-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MONTEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010349-33.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE MELO SOUSA (EXECUTADO)

CAROLINA SOUZA SILVA (EXECUTADO)

ANDERSON BEDATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010879-37.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA EDUARDA BRITO SALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010014-14.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMOES & REINEHR SIMOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 

pena de arquivamento.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 16149 Nr: 1853-33.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GARAPU LTDA-ME, Gregório 

José Willers, Gregório José Willers, Jussemara Teresa de Campos, Alma 

Maria Werle Willers, Alma Maria Werle Willers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3 .608-B/MT,  Louise  Ra iner  Pere i ra  G ionéd is  - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1853-33.2007.811.0029 (16149)

Vistos etc.

 Intime-se novamente a parte exequente para que traga aos autos o 

cálculo COM OS ABATIMENTOS DOS VALORES JÁ PAGOS, CONFORME 

ALVARÁS DE FL. 145 E 151, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 07 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49220 Nr: 1340-84.2015.811.0029

 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: Hélio Augusto do Amaral, Raquel Marjane do Amaral, 

Augusto Gabriel do Amaral, Adelino Furini, Nísia Maslova Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALÍRIO GROSS, Jorge Luiz Grings

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT, Welder 

Cristian Rodrigues - OAB:OAB/MT 19.993/0

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada perícia para a data de 06/03/2018, 

às 08:00 horas, a ser iniciada na Sede do Fórum desta Comarca, pela Real 

Brasil Consultoria Ltda, em conformidade com a petição a ser juntada aos 

autos. Outrossim, ficam as partes intimadas de que deverão comparecer 

na hora e data marcada se fazendo acompanhar por seus assistentes 

técnicos, devendo ser comunicada a presença dos mesmos nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64394 Nr: 3500-14.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO APARECIDO VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3500-14.2017.811.0029 (64394)

Vistos etc.

 Contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o exequente 

interpôs recurso de agravo de instrumento com cópia juntada às fls. 

47/49.

Decido.

 Em análise a questão decidida, concluo que não deve ser modificada, às 

razões do recurso, de forma que mantenho a decisão de fl. 29.

Aguarde-se pedido de eventuais informações, bem como a decisão do 

Agravo interposto.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 21 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11152 Nr: 1142-96.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertiverde Mato Grosso Comercio e Representações de 

Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido Cintra, Nelson Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A, Roberto Antonio Sperotto - OAB:19.512/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Cabral Barbosa 

Andrade - OAB:15.350/GO, Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 9308, 

Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Isto posto, acolho a petição de fls. 483/505 e reconheço a fraude à 

execução praticadas entre José Carlos Cintra e Nelson Cintra e declaro a 

ineficácia dos seguintes atos notariais do CRI da Comarca de Rio 

Verde/GO em relação à presente execução: AV31/M20.072 – hipoteca em 

segundo grau; R32/M20.086 – hipoteca de terceiro grau; R32/M20.037 – 

hipoteca de segundo grau; R28/M21.804 – hipoteca de segundo grau. 

Anote-se no sistema Apolo, para fins de intimação, o nome dos causídicos 

que patrocinam Antônio Aparecido Cintra (fls. 530).Intime-se.Canarana, 21 

de fevereiro de 2018.Darwin de Souza PontesJuiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44397 Nr: 717-54.2014.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Gomes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 Certifico para os devidos fins, que publico o Edital de Intimação, a seguir 

transcrito:

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEY GOMES BARBOSA, Cpf: 

91110181191, Rg: 1695098-4, Filiação: Maria Francisco Borges Barbosa e 

Raimundo Gomes da Silva, data de nascimento: 08/05/1977, brasileiro(a), 

natural de Luciara-MT, convivente, horticultor, Telefone (66) 9953-8707. 

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$ 505,09 (Quinhentos e cinco reais e nove 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o não recolhimento das custas processuais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 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, Silete Maria Colombo, 

digitei.

Canarana, 01 de fevereiro de 2018

Silete Maria Colombo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 40-64.1990.811.0029

 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: WEBER WEBER & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA 

MARIA BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT

 Vistos.

Conforme alegações de ausência de intimações para a inspeção judicial, 

certifique-se acerca dessas ocorrencias em relação às petições de fls. 

1.172/1.173, 1.175/1.176, 1.177/1.179, nas quais as partes/assistentes 

litisconsorciais, alegam ausencia de intimação.

Em caso positivo, proceda-se com a certificação acima mencionada e já 

proceda-se ainda com a alimentação no sistema Apolo, dos nomes dos 

causídicos, naquelas petições, devendo ainda a Secretaria conferir os 

nomes dos causídicos de todas as partes (autores, réus, litisconsortes), 

afim de evitar futuras nulidades.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47808 Nr: 483-38.2015.811.0029

 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: Antenor Mourão da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, DETRAN - 

MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:OAB/SP 241.287, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:1 - Declarar como 

inexistente a relação jurídica consistente no contrato 2002.0931.656 em 

nome do autor e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A.2 - Condenar a requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com atualização 

monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do C. STJ), e juros de 

mora de 1% ao mês, contados da citação.3 – Determinar ao DETRAN-MT 

que retire o nome do autor ANTENOR MOURÃO DA SILVA da propriedade 

do veículo do veículo CITROEN C4 20G 2009/2010, cor prata, placa 

NPG-8297, RENAVAN 181663554, caso já não o tenha feito. Honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação.Publique-se, intime-se e registre-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46395 Nr: 2309-36.2014.811.0029

 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): Francisco Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CAMPOS - 

OAB:Mat. 1358666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Considerando que autor e ré se manifestaram quanto aos cálculos nos 

autos principais, relego àqueles a apreciação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17376 Nr: 603-28.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Costa

 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:

 Vistos.

Cosoante a concordância do INSS (fls. 152/ss.), quanto aos cálculos do 

débito principal de fls. 148/149, proceda-se com o desconto de R$ 

1.525,55 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos), a título de honorários advocatícios do INSS, quando da 

expedição de RPV. Homologo esta parte do cálculo atinente ao débito 

principal.

Havendo discordância do INSS quanto aos honorários do patrono da 

autora, intime-se para que se manifeste em 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1209 Nr: 1-87.1978.811.0029

 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: Ararê Vargas Fortes, ISA DEPPERMANN FORTES, ORY 

VARGAS FORTES, CÉLIA VARGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Vicente Novaczyk - 

OAB:, Cristiano Martins Costa Kessler - OAB:13.486 - OAB/RS, Elói 

José Thomas Filho - OAB:65826, Gecione Dias Andrade - 

OAB:8585-B, Gecione Dias Andrade - OAB:MT 3.005-A, Horácio Pinto 

Lucena - OAB:46.520/RS, LUIZ PAULO OLLE BRUNDO - OAB:75811/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes de que foi designada perícia para a data de 05/03/2018, 

às 08:00 horas, a ser iniciada na Sede do Fórum desta Comarca, pela Real 

Brasil Consultoria Ltda, em conformidade com a petição a ser juntada aos 

autos. Outrossim, ficam as partes intimadas de que deverão comparecer 

na hora e data marcada se fazendo acompanhar por seus assistentes 

técnicos, devendo ser comunicada a presença dos mesmos nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47688 Nr: 409-81.2015.811.0029

 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: RAFAELA ZELINA GOMES WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoveral Francisco Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Isto posto julgo parcialmente procedente a demanda, para condenar a 

requerida ao pagamento ao requerente de R$ 67.288,00 (sessenta e sete 

mil duzentos e oitenta e oito reais), pelos valores que recebeu e não 

devolveu, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do 

artigo 478, inciso I, do NCPC.Juros em 1% a.m., desde a citação (artigo 

405 do Código Civil).Correção monetária desde o momento da notificação 

extrajudicial (fls. 27), pelo INPC.Honorários advocatícios em 10% do valor 

do proveito da causa, pelos respectivos patronos. Assim, honorários 

devidos ao patrono da autora em 10% de R$ 67.288,00 (sessenta e sete 

mil duzentos e oitenta e oito reais), e pelo réu (em causa própria) em 10% 

do valor de R$ 7.712,00 (sete mil setecentos e doze reais).PRI.Canarana, 

23 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53331 Nr: 317-69.2016.811.0029

 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): Maria Aparecida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 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) Requerente 

na pessoa de seu Procurador TENILLE PEREIRA FONTES, Pedro Roberto 

Romão, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, 

que deverá ser gerada a guia de pagamento no sitio eletrônico do 

TJ/PJE,devendo ser encaminhado o comprovante de pagamento para este 

Juízo, para cumprimento do Mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65021 Nr: 165-50.2018.811.0029

 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: WSC AGROPECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE BENS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRASIL DO PINHAL PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:OAB/SP 21.348, EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI - 

OAB:OAB/SP 127.005, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:76544, MARCELO 

VIANA SALOMÃO - OAB:OAB/SP 118.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador JOSE LUIZ MATTHES, BRASIL DO PINHAL 

PEREIRA SALOMÃO, MARCELO VIANA SALOMÃO, EVANDRO ALVES DA 

SILVA GRILI, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, que deverá ser gerada a guia de pagamento no sitio eletrônico do 

TJ/PJE,devendo ser encaminhado o comprovante de pagamento para este 
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Juízo, para cumprimento do Mandado de Cumprimento de Liminar e 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61932 Nr: 2054-73.2017.811.0029

 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): ADEMILSON PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 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) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MARCELO BRASIL SALIBA, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, que deverá ser gerada a guia de pagamento no sitio 

eletrônico do TJ/PJE,devendo ser encaminhado o comprovante de 

pagamento para este Juízo, para cumprimento do Mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 3138-12.2017.811.0029

 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: KK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, requerido por 

KUOGO KALAPALO, almejando à retificação da certidão de nascimento da 

mesma, tendo em vista que, o atual prenome da parte requerente a expõe 

a situações de constrangimento.

 2. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, não se 

opôs ao pedido de retificação de prenome perpetrado pela parte 

requerente, conforme disposto no parecer ministerial de fls. 11/12.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

4. Não havendo controvérsias quanto ao motivo apontado pela requerente 

para retificação do prenome no assento civil, razão assiste á requerente, 

sendo que, conforme prevê o art. 109, da Lei de Registro Público, n°. 

6.015/73, quem pretende que se retifique assentamento no Registro Civil, 

poderá fazer mediante pedido judicial de retificação.

 5. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 109, da Lei n°. 6.015/73, julgo PROCEDENTE o presente pedido, 

com resolução do mérito, determinando a correção do prenome da 

requerente, devendo constar ASUAKA KALAPALO.

6. Transitada em julgado, expeça-se mandado de retificação determinando 

ao Senhor Oficial do Cartório de Registro Civil da Cidade de Canarana/MT, 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a correção cima referida, 

devendo o novo documento ser encaminha a esta Comarca, fazendo a 

ressalva de que o feito tramita sob o pálido da gratuidade da justiça.

7. Sem custas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44751 Nr: 1019-83.2014.811.0029

 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: Joana Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRASIL MOREIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Certifico para os devidos fins, que intimo as partes: requerente na pessoa 

de seu Procurador Luiz Aldani Nardão e Raquel Nardão, e Requerido na 

pessoa de seu procurador Edson Rocha, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 

617,73, pro rata, conforme o cálculo de fls. 80, elaborado nos termos da r. 

sentença de fls. 67/67vº, sob pena de inscrição do nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010101-94.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010101-94.2017.8.11.0029 Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 

fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 21.289,52 (vinte e 

um mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório ao Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do 

Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de 

apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e 

a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 15 de fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-27.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEIXOTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

analisando os presentes autos constatei que a Carta Precatória expedida 

para citação do Promovido foi distribuída na Comarca de Rio Verde-GO, 

sob o Número: 5036649.97.2018.8.09.0137, para a audiência designada 

para o dia 01/03/2018, ainda não foi cumprida, como se vê no documento 

juntado conforme ID 11931262, por isso redesigno automaticamente nova 

tentativa de conciliação para o dia 12/04/2018, às 15h50min (MT), do qual 

intimo o Polo Ativo, na pessoa de sua Advogada e, oficio ao Juízo de Rio 

Verde-GO, comunicando a nova data. Canarana-MT, 26 de fevereiro de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciaria.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69893 Nr: 343-19.2015.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFN(M), FdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para fixar 

alimentos definitivos na proporção de 30% (trinta por cento) do valor do 

salário mínimo vigente, o que, atualmente, equivale R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e um reais e vinte centavos), a serem pagos dia 15 (quinze) de 

cada mês, e a serem transferidos em conta a ser informada pela genitora 

da menor, cuja incidência deverá se operacionalizar a partir da data da 

citação do réu, no termos do artigo 13, § 2º, da Lei nº 5478/1968.Julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do Código de Processo Civil.Condeno o requerido aos 

honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, bem como, nas 

custas processuais.Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102628 Nr: 813-45.2018.811.0024

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX HUMBERTO FARIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A-MT

 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, 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.: 99911 Nr: 5798-91.2017.811.0024

 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 Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacildo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido veiculado à ref. 24, haja vista que o Sr. Oficial de Justiça 

CITOU o requerido e não localizou o bem, pois foi vendido em Cuiabá-MT, e 

não soube o requerido informar onde possa ser localizado, como se vê à 

ref. 18.

Portanto, deverá o autor promover as diligências a fim de obter o endereço 

onde possa ser localizado o bem, ou requerer o que lhe for de direito, em 

15 (quinze) dias.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca do decurso de prazo para pagar o 

débito ou apresentar resposta.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102353 Nr: 668-86.2018.811.0024

 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: LUIZ MARQUES DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais.

 II. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora 

comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o valor 

referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, 

do Código de Processo Civil.

 III. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Ressalto 

nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG nas demandas 

relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) demonstra ser 

infrutífera a realização da audiência de conciliação. Registro, ademais, que 

no Ofício n° Circular N° 01/2016 (AGU/PF-MT/DPREV) informou a 

procuradoria do ente requerido não ter interesse na realização do referido 

ato processual.

 IV. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo legal. 

Ressalto que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A presente 

citação é acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que 

contém a íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102462 Nr: 726-89.2018.811.0024

 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: Lucia da Silva Bomdespacho

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I.Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte 

autora comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o 

valor referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, 

‘caput’, do Código de Processo Civil. II.Pois bem. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto modalidade de tutela de 

urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois requisitos, a saber “a 

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

processo”. Verifica-se, ainda, que a antecipação de tutela pretendida não 

pode ser deferida em razão do caráter alimentar das prestações, o que 

representa irreversibilidade do provimento que se anteciparia . O que é 

vedado pelo § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.Ressalto, 

ademais, não serem verossímeis, por ora, as alegações apresentadas, a 

considerar que a prova da condição de segurado especial está a 

depender de produção probatória. Assim, indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. III.Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. IV.Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 
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contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de 

senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição 

inicial e dos documentos...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 96985 Nr: 4445-16.2017.811.0024

 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: LOURENÇO MARQUES DE MAGALHÃES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE ANA CERVI, NEURO ANTÔNIO 

CORADINI, MARIO ÂNGELO CORADINI, MARIA CARMEM CORADINI, 

MARCOS ROGÉRIO CORADINI, ODACI LUIZ CORADINI, GLADIS 

TERESINHA CORADINI CANDIDO, JOSÉ CLAUDIO CORADINI, SIDNEI 

ADRIANO CORADINI, MARIA LUCIA CORADINI, Mria Cormem Coradini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GRÉGORY SOARES DA 

SILVA - OAB:18989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 Vistos, etc.

 LOURENÇO MARQUES DE MAGALHÃES FILHO ajuizou ação declaratória 

de reconhecimento de união estável post mortem com Maria Helena 

Coradini, falecida em 13/07/2015, em face de Salete Ana Cervi, Neuro 

Antônio Coradini, MARIO ÂNGELO CORADINI, MARIA CARMEM CORADINI, 

MARCOS ROGÉRIO CORADINI, ODACI LUIZ CORADINI, GLADIS 

TERESINHA CORADINI CANDIDO, JOSÉ CLAUDIO CORADINI, SIDNEI 

ADRIANO CORADINI e MARIA LUCIA CORADINI.

Contestação pelos requeridos, às fls. 99-137.

O autor requereu à fl. 144, a desistência do feito.

 Nos termos do §4º do art. 485 do CPC, os requeridos anuíram com a 

desistência requerendo a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Ademais, não sendo o caso de intervenção do Ministério Público, poderá 

o feito ser analisado sem sua manifestação.

Portanto, diante do requerimento da parte autora, deverá o feito ser extinto 

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Os requeridos anuíram com o pedido de desistência.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, aplicado o § 4º do artigo 485 do Código de Processo 

Civil, homologo o pedido de desistência aduzido pela parte exequente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários diante da gratuidade deferida na inicial.

Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 619-45.2018.811.0024

 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: Francieli de Souza

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I.Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte 

autora comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o 

valor referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, 

‘caput’, do Código de Processo Civil. II.Pois bem. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, enquanto modalidade de tutela de 

urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois requisitos, a saber “a 

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

processo”. Verifica-se, ainda, que a antecipação de tutela pretendida não 

pode ser deferida em razão do caráter alimentar das prestações, o que 

representa irreversibilidade do provimento que se anteciparia . O que é 

vedado pelo § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.Ressalto, 

ademais, não serem verossímeis, por ora, as alegações apresentadas, a 

considerar que a prova da condição de segurado especial está a 

depender de produção probatória. Assim, indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. III.Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. IV.Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. A presente citação é acompanhada de 

senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição 

inicial e dos documentos...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37242 Nr: 3834-44.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Costa de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40402 Nr: 3482-18.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Armínio Piran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40540 Nr: 3248-36.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Ventura de Castro Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior
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 Cod. Proc.: 36621 Nr: 3338-15.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Antunes Romualdo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

pagamento da diligência do Oficial de justiça, impulsiono o presente feito a 

fim de que seja intimado pessoalmente o requerente para dar 

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

extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33165 Nr: 2944-42.2008.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iara Correa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não procurado".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83882 Nr: 2862-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc. I. Oficie-se ao Juízo Deprecado de fl. 224 acerca do 

andamento da missiva para a oitiva das testemunhas Guilherme, Margarete 

e Salim. II. Determino que as testemunhas acima prestem o testemunho 

sem a presença do réu, na forma do art. 217 do CPP. III. Redesigno o ato 

para o dia 19 de abril de 2018, às 13h00min para o modo de ouvir as 

testemunhas (Leldemir, Jonsthon, Fernando e Wenderson), devendo o 

Policial Wenderson e Fernando serem requisitados, aquele na PCE de 

Cuiabá. Saliento que as testemunhas Leldemir e Jonsthon devem ser 

conduzidas coercitivamente. IV. Homologo a desistência da testemunha 

Tereza. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33249 Nr: 3009-37.2008.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irinice Viegas Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não procurado".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79912 Nr: 1140-58.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Mauro Nascimento da 

Costa - OAB:16779, Milton Soares Neto - OAB:OAB/MT - 15.834

 Vistos, etc. I. Redesigno o ato para a data 19 de abril de 2018, às 

14h30min, devendo a vítima, que por duas vezes, já não compareceu ao 

ato, ser conduzida coercitivamente. Apresentado os endereços das 

testemunhas do MP, em até 30 dias, sob pena de preclusão, intimem-se as 

referidas testemunhas. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40512 Nr: 3457-05.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zadir Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte exequente, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40879 Nr: 3235-37.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porfival Theolino Haver de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93402 Nr: 2627-29.2017.811.0024

 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: Enéias Carvalho Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA CARVALHO CORRÊA, JORGE 

CARVALHO CORRÊA, RONALD CARVALHO CORRÊA, ELIAS CARVALHO 

CORRÊA, NADIA CARVALHO CORRÊA, DULCINEIA CARVALHO CORRÊA, 

MARIA DE LURDES CARVALHO CORRÊA, ELEIA CARVALHO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de inventário proposta por Enéias Carvalho Correa em 

face do falecimento de Daura de Souza Carvalho.

Requereu a autora, à fl. 13, a desistência do feito.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Desta forma, em atenção ao artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

o feito deverá ser extinto.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 
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pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno ao pagamento das custas e taxas processuais, uma vez que 

sequer houve pedido expresso de gratuidade e não demonstraram, 

efetivamente, a hipossuficiência.

 Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 1911-80.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do autor, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40391 Nr: 2740-90.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

intimação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40347 Nr: 3096-85.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina Fraga de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação do exequente, impulsiono o presente feito a fim de que seja 

intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37887 Nr: 290-77.2011.811.0024

 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: Eurica Maria de Oliveira Pardim

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 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, 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 Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37531 Nr: 4061-34.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulma Eugenia dos Reis Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora manifestar-se nos auots, impulsiono o presente feito a fim de 

que seja intimado pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86468 Nr: 3978-71.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir José Piccinin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Vistos, etc.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 14/06/2018, às 15h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu patrono 

constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76430 Nr: 3036-73.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Luiza da Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Vistos, etc.

I. Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para 24 de maio de 2018, às 

14h30min.

 II. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local, expedindo-se carta precatória, 

caso necessário para oitiva.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

IV. Intime-se o réu e seu defensor.

V. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77767 Nr: 261-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borges de Lara Pinto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

I. Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para 24 de maio de 2018, às 

16h30min.

 II. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local, expedindo-se carta precatória, 

caso necessário para oitiva.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

IV. Intime-se o réu e seu defensor.

V. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81407 Nr: 1639-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedroso do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:OAB/MT 12012

 Vistos, etc.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 14/06/2018, às 13h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu patrono 

constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97653 Nr: 4750-97.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Arcas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOTTA CARVALHO E 

OLIVEIRA - OAB:24073/O

 Vistos, etc.

I. Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo 

audiência de instrução e julgamento para 24 de maio de 2018, às 

15h30min.

 II. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local, expedindo-se carta precatória, 

caso necessário para oitiva.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

IV. Intime-se o réu e seu defensor.

V. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81408 Nr: 1641-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Kelen Aparecida Cunha Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 14/06/2018, às 14h30min. (horário de MT).

II. Intimem-se o réu e as testemunhas arroladas, devendo constar no 

mandado, dia, horário e local da audiência.

III. Caso o réu ou alguma das testemunhas não possua endereço nesta 

comarca, desde já depreco o ato de oitiva à comarca correspondente ao 

endereço do sujeito arrolado.

IV. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o acusado e seu patrono 

constituído por Diário de Justiça Eletrônico (art. 422, §1º da CNGC).

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 3712-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FRANÇA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER, ESTADO DE MATO GROSSO - 

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de ref. 26.

II. Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35823 Nr: 1804-02.2010.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Moreira da Silva, Espolio de Milton 

Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Leite Bandeira de 

Mello - OAB:7541/MT, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do representante do espólio, 

pela imprensa da decisão de f. 123 a seguir transcrita: "Vistos, etc. I. 

Indefiro os pedidos de fls. 119/122, pois a fiança não cabe a apenas um 

dos herdeiros, nem tampouco ao seu advogado, mas ao espólio. II. 

Intime-se o causídico subscritor da peça de fls. 119/120 para que, no 

prazo de 15 dias, comprove documentalmente a qualidade de herdeiros 

das pessoas indicadas à fl. 121 e traga cópia das principais peças do 

processo de inventário (inicial, primeiras declarações, etc.). III. 

Providenciada a documentação do parágrafo anterior, desde já determino 

que o valor da fiança seja vinculado ao processo de inventário para que 

seja objeto de partilha entre todos os herdeiros. IV. Após, arquivem-"se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98917 Nr: 5291-33.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Soares do Nascimento, Daniel 

Alves 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): DANIEL ALVES DE SOUZA, Cpf: 

06763125194, Rg: 2354592-7, Filiação: Juliana de Souza e Manoel da 

Alves da Silva, data de nascimento: 21/05/1995, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: “Trata-se de Ação Penal ajuizado pelo Ministério Publico 

em desfavor de José Soares de Nascimento, Vulgo “Carlos” e Daniel 

Alves de Souza Vulgo” Buchecha”, Denunciados no incurso, por duas 

vezes no delito tipificado no Artigo 157,§ 2°, I ( emprego de arma) e II 

(concurso) II (concurso de agente), c.c o Artigo 29, ambos do Código 

Penal, em relação ao primeiro fato, e por três vezes, no delito tipificado no 

artigo 157,§ 2°, inciso I(emprego de arma) e II (concurso de agente), c.c o 

artigo 29, ambos do Código Penal, em Relação ao segundo fato, na forma 

do artigo 70, caput, do Código Penal .

Despacho: Cópia anexa

 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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 21 de fevereiro de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102568 Nr: 783-10.2018.811.0024

 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: Maria Aparecida Rodrigues de Rezende

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. III. A 

despeito da argumentação versada na exordial, passo a analisar o pedido 

de tutela de evidência como pedido de tutela de urgência. No que tange ao 

pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, 

conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade 

do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, contata-se que a parte autora não conseguiu 

demonstrar, prima facie, a probabilidade de seu direito, pois, in casu, 

infere-se imprescindível a realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s), mormente quando 

o testado mais recente acostado ao feito data de agosto do ano de 2016. 

Desta feita, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. (...) 

XII. Expeça-se o necessário. XIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102479 Nr: 736-36.2018.811.0024

 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: FRANCISCO FERNANDO LOPES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente veiculou pedido de 

concessão de justiça gratuita.

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 

não é crível que o exequente não tenha condições de arcar com as 

custas e taxas processuais.

Com efeito, o simples fato de ser vendedor autônomo, por si só, não 

implica em reconhecer que se trata de pessoa sem condições financeiras 

de arcar com as despesas processuais, o que pode ser feito mediante a 

juntada de outros documentos, como, por exemplo, declarações de 

imposto de renda e/ou extrato de contas bancárias dos últimos 12 (doze) 

meses.

Assim sendo, deve ser oportunizada ao requerente a possibilidade de 

demonstrar, satisfatoriamente, a sua hipossuficiência.

CONCLUSÃO.

I. Diante do exposto, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015, DETERMINO 

que a parte requerente comprove nos autos a insuficiência de recursos, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido, o que 

poderá ser feito, por exemplo, com a juntada da última declaração de 

imposto de renda ou de extrato de contas bancárias dos últimos 12 (doze) 

meses.

II. Caso a parte autora não traga aos autos documentos aptos à 

comprovar a sua hipossuficiência e insista no pedido de justiça gratuita, 

serão feitas pesquisas por meio dos sistemas infojud, bacenjud e renajud.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102553 Nr: 776-18.2018.811.0024

 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: JANE S B BALDUINO – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FERNANDES – COMERCIO DE 

EMBALAGENS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.II. Cite-se e 

intime-se a parte requerida pessoalmente (art. 695, §3°, CPC/2015), com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334 CPC/2015).Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015).Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da 

data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, 

CPC/2015).Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99312 Nr: 5451-58.2017.811.0024

 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: Rander Rodrigues Farias, Leidiane Teixeira Campos 

Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezio José Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. (...) Analisando os autos, verifica-se que a parte autora, 

inconformada com a decisão que indeferiu liminar, veiculou pedido de 

reconsideração. Com efeito, no tocante aos pedidos desta natureza, a 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a 

despeito “da prática reiterada dos ‘pedidos de reconsideração’, à ausência 

de previsão legal expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo 

recursal”. Desta feita, sendo interesse da parte reformar a decisão 

prolatada, deverá ela lançar mão de recurso próprio e não de simples 

pedido de reconsideração. (...) Além disso, na decisão exarada no dia 

9.1.2018, indeferiu-se o pedido liminar não pela falta de comprovação do 

esbulho e/ou turbação, mas pela inexistência de elementos que concreta e 

objetivamente servissem para demonstrar quais seriam os ato de 

exteriorização de posse no tocante à parte autora. Ademais, naquela 

decisão, foi subsidiário o argumento de que não havia identificação da 

propriedade do gado que, em tese, estaria alocado no imóvel. 

CONCLUSÃO. Diante do exposto, a despeito do consignado pela parte 

autora, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão que 

indeferiu a liminar, pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se 

integralmente a decisão exarada no dia 9.1.2018. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 102537 Nr: 772-78.2018.811.0024

 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: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial expedida 

à parte demandada não foi entregue.

Desta feita, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a exordial, afim de acostar aos autos o comprovante de 

recebimento da correspondência enviada, nos termos do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. 

Eventual silêncio deverá ser certificado.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102586 Nr: 792-69.2018.811.0024

 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: Maria da Conceição da Silva, Ronaldo da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco 

Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora veiculou pedido de 

concessão de justiça gratuita.

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 

não é crível que não tenha condições de arcar com as custas 

processuais.

Com efeito, na inicial, consta que a autora, a despeito de ser aposentada, 

adquiriu um veículo de mais de trinta e dois mil reais, inclusive, segundo 

alega, pagando parcelas adiantadas, fatores estes que indicam, ao menos 

por ora, que tem condições de arcar com o pagamento das custas e taxa 

judiciárias.

Ademais, é importante frisar que, o fato de ser aposentada, por si só, não 

implica no reconhecimento de sua hipossuficiência, mormente quando 

logrou êxito em conseguir financiamento de veículo automotor, cuja 

envergadura do negócio, em princípio, não permite aferir com 

fidedignidade se merece litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Assim sendo, deve ser oportunizada ao requerente a possibilidade de 

demonstrar, satisfatoriamente, a sua hipossuficiência.

CONCLUSÃO.

I. Diante do exposto, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015, DETERMINO 

que a parte requerente comprove nos autos a insuficiência de recursos, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido, o que 

poderá ser feito, por exemplo, com a juntada da última declaração de 

imposto de renda ou cópia de extratos bancários dos últimos 12 (doze) 

meses.

II. Caso a parte autora não traga aos autos documentos aptos à 

comprovar a sua hipossuficiência e insista no pedido de justiça gratuita, 

serão feitas pesquisas por meio dos sistemas infojud, bacenjud e renajud.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96981 Nr: 4442-61.2017.811.0024

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a parte requerida não foi citada da presente Ação. Assim, 

IMPULSIONO os autos encaminhando-os à expedição de documentos, 

para remessa do mesmo ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 

3.º

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32273 Nr: 1644-11.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovem Benedito Pinho de Magalhães

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 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 o 

trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 390-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurinda Francisca da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por LAURINDA FRANCISCA 

DA SILVA em 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, JULGO EXTINTA a execução de sentença de 23.7.2017, 

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. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17163 Nr: 1749-90.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco José dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por FRANCISCO JOSÉ DOS 

SANTOS em 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, JULGO EXTINTA a execução de sentença de 20.8.2015, 

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. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80067 Nr: 1204-68.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR FARIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que restou infrutífera a localização de valores em contas 

bancárias (extrato anexo), expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos veículos localizados via sistema Renajud.

Seguem anexos os extratos dos sistemas bacenjud e renajud, inclusive 

com a restrição de transferência.

 II. Efetivada a penhora e a avaliação, manifestem-se as partes no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36246 Nr: 1982-48.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flauzina Maria da Conceição

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando o pedido de levantamento, tal qual formulado pelo advogado 

da requerente, observa-se pela procuração juntada na fase de 

conhecimento da demanda que a autora é pessoa não alfabetizada, 

conquanto tenha sido a procuração realizada por instrumento particular.

 II. Desse modo, é forçoso concluir que tinha a autora ciência dos poderes 

constantes na procuração, especialmente, o de receber valores em seu 

nome.

 III. Assim, intime-se o advogado da requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente procuração por instrumento público ou à rogo, 

subscrita por duas testemunhas. Eventualmente, apresente conta 

bancária de titularidade da parte autora para o respectivo levantamento.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36286 Nr: 2000-69.2010.811.0024

 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: Manoel do Bomdespacho e Silva

 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:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso, até a 

devolução dos autos enviado eletronicamente ao Superior Tribunal de 

Justiça. conforme certidão de f. 184. Decorrido o prazo, intimar a parte a 

dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias e praticar as 

diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40965 Nr: 3240-59.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plantur Incorporações e Turismo Ltda.- Nome 

Fantasia PLANTUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Exequente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista o 

decurso de prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93878 Nr: 2829-06.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Tânia Margarete Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando o advogado do Exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 05 dias juntar aos autos a Guia de Recolhimento emitida 

e recolhida, referente a diligência do Oficial de Justiça, documentos 

indispensável para que a Central de Mandados localize o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36865 Nr: 3548-66.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Henrique de Campos Ito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra JOÃO HENRIQUE DE CAMPOS ITO E OUTROS, pelos 

motivos delineados na inicial.

À fl. 21, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 327 de 645



processuais devidas pela parte executada.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37094 Nr: 3710-61.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes da Cunha Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra MARIA DE LURDES DA CUNHA CARNEIRO, pelos 

motivos delineados na inicial.

À fl. 21, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37353 Nr: 3902-91.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra PAULO ROBERTO DE ALMEIDA, pelos motivos 

delineados na inicial.

À fl. 25, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40698 Nr: 3410-31.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra VERA LÚCIA PIHEIRO, pelos motivos delineados na 

inicial.

À fl. 22, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 50233 Nr: 1933-36.2012.811.0024

 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: Lucio Lara Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Vistos, etc.

 I. Diante das informações prestadas à fl. 160, DEFIRO o pedido de 

levantamento dos valores depositados nos autos, na forma pleiteada, 

devendo para tanto ser expedido o respectivo alvará.

 II. Após, remetam-se os autos ao arquivo.

III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENEDITA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 20/03/2018 - Horas: 14:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 26 de fevereiro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-55.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINO DE PONTES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico 

que os embargos à Execução foram protocolados tempestivamente. 

Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 328 de 645



contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de 

declaração, em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1023, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de fevereiro de 

2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-43.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CIRIACO VIEIRA DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que os embargos à execução foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos à execução, em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de 

fevereiro de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR GARCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 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, 26 de 

fevereiro de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu 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, 26 de 

fevereiro de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-88.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIANE MATIAS OAB - PR81075 (ADVOGADO)

DEYVISON GOUVEIA DA SILVA ALVES DE LIMA OAB - PR67188 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

CRITERIA S/A AVALIACAO E COBRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do alvará eletrônico expedido ID 

11931317. Chapada dos Guimarães-MT, 26 de fevereiro de 2018. 

LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20819 Nr: 1444-38.2008.811.0024

 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: Benedito Generoso Sampaio Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erenita Costa Soares 

Guimarães - OAB:9783/MT

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

OAB:12208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 54/07, IMPULSIONO o 

presente feito, a fim de intimar o advogado da parte requerida, do r. 

despacho e da certidão a qual se refere o despacho, a seguir 

transcristos: ''Vistos, etc. I. Cientifique-se o advogado do banco da 

Certidão de fl. 228 e após arquive-se. II. Cumprse''. Certidão ( 31/10/2017): 

''Certifico, em atenção ao pedido da parte promovida de fl. 225/227, que 

em consulta ao sistema de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, não consta valor vinculado aos presentes autos, 

conforme extrato em anexo''.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010415-65.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO VALENTE LANDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO GOIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (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 8010415-65.2011.8.11.0024 EXEQUENTE: ESTEVAO VALENTE LANDIN 

EXECUTADO: LUIZ AUGUSTO GOIS Vistos etc. Defiro o pedido de id 

8148092 e determino a expedição de mandado de penhora, intimação e 

avaliação a ser cumprido no endereço residencial do executado, devendo 

o Sr. Oficial de Justiça penhorar tantos bens quanto bastem para o 

cumprimento da obrigação (R$ 42.402,25). Transcorrido o prazo de 15 

(quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no 

mesmo prazo, manifestar interesse na adjudicação do bem ou na 

alienação judicial, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010264-65.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAJIMY CLAUDIA WADA DA SILVA OAB - MT0015517A (ADVOGADO)
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DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER B. NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

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 8010264-65.2012.8.11.0024 EXEQUENTE: WARLEY MAX DE 

CARVALHO NEVES EXECUTADO: CLEBER B. NOGUEIRA DE SOUZA 

Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por WARLEY MAX DE CARVALHO NEVES no montante de R$ 11.597,80, 

no CNPJ/CPF de CLEBER B. NOGUEIRA DE SOUZA , sob o nº 

603.930.841-91. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010377-77.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA REIS DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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 8010377-77.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

ROSANGELA REIS DE CASTRO Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CLARO S/A no montante de R$ 728.97, no CNPJ/CPF de ROSANGELA 

REIS DE CASTRO , sob o nº 016.010.981-70. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010701-04.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VALCACIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOADIR BUENO PACHECO OAB - MT13588/B (ADVOGADO)

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981/O-O (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 8010701-04.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: NELSON VALCACIO DOS 

SANTOS EXECUTADO: CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por NELSON 

VALCACIO DOS SANTOS no montante de R$ 6.172,92, no CNPJ/CPF de 

CACILDA BENEDITA DE SIQUEIRA , sob o nº 230.085.551-87. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA (EXECUTADO)

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 8010262-27.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por COOPERCHAGUI - COOPERATIVA 

EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES no montante de R$ 

20.369,04, no CNPJ/CPF de LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA, sob o nº 

161.747.041-49. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso 

reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, 

no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-75.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PALMEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIDA IVANNA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TABITHA SUELLEN GOUVEIA ALVES DE LIMA (TESTEMUNHA)

KATHELLYN DA CRUZ MEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000213-75.2016.8.11.0024 REQUERENTE: SUELY PALMEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: HELIDA IVANNA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de matéria fática. 

Intime-se as partes para que apresente rol de testemunhas, máximo três, 

no prazo legal, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. 

Havendo apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso 

para sentença. Cumpra-se em observância ao disposto no Enunciado n° 

33 do Fonaje. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELINA BENEDITA PEREIRA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010408-97.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ISAEL SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA, 

ANGELINA BENEDITA PEREIRA, MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA 

Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. Insta pontuar que em 

sede de juizados especiais o processo busca, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação e orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, portanto, é 

a hipótese presente nestes autos. Verifico que a parte autora solicitou 

para nova audiência conciliatória (ID nº 10781469), opino pela 

DETERMINAÇÃO de designação de nova data para realização de 

audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000143-24.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCILENE DIAS NEVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

comprovante de endereço não foi acostado a exordial, deve a parte 

reclamante anexar documentação válida em nome próprio, com fito de 

determinar a competência territorial para julgamento da lide. Desse modo, 

converto o julgamento em diligência e opino para DETERMINAR a intimação 

da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar os documentos, 

sob pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-63.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

WANDER MOURA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010171-63.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOELMA DA SILVA 

REQUERIDO: WANDER MOURA DA SILVA - ME, WANDER MOURA DA 

SILVA Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de 

matéria fática. A parte promovente requer de forma reiterada a oitiva de 

testemunhas, com fito de evitar arguições de nulidades, intime-se as 

partes para que apresente rol de testemunhas, máximo três, no prazo 

legal, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. Havendo 

apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso para 

sentença. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-87.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO MOREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JOHNNY YOSHIDA (REQUERIDO)

JOSÉ FERNANDO DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8020001-87.2015.8.11.0024 REQUERENTE: AVELINO MOREIRA DA SILVA 
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NETO REQUERIDO: JOSÉ FERNANDO DE MORAIS, ELTON JOHNNY 

YOSHIDA Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar 

de matéria fática (acidente de trânsito). Intime-se as partes para que 

apresente rol de testemunhas, máximo três, no prazo legal, sob pena de 

ser presumida a ausência de interesse. Havendo apresentação, 

designe-se audiência instrutória. Sem, concluso para sentença. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-25.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO XAVIER TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010180-25.2016.8.11.0024 REQUERENTE: AMARILDO XAVIER TEODORO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Compulsando o 

procedimento, constata-se que há informação de que Thiago Teodoro 

Azevedo estaria preso (Cód.73749), dessa feita, oportunizo a 

manifestação da parte no prazo de 10 (dez) dias para indicar se tem 

interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 14 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FRANCISCA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000211-71.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUCINEIDE 

FRANCISCA DE SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Sem preliminares passo à analise do mérito. Os 

pedidos da autora são procedentes em parte. Trata-se de reclamação 

solicitando restituição de valores pagos em duplicidade c/c. repetição de 

indébito c/c indenização por danos morais promovida por Lucineide 

Francisca de Siqueira em face de Banco Bradescard S/A. Em síntese, 

aduziu que possui cartão do Makro Atacadista administrado pelo 

reclamado, e m data de 22/06/2016 esteve na agência da reclamada nº 

0598-0, para pagar a fatura de seu cartão de crédito no valor de R$ 

779,06 (setecentos e setenta e nove reais e seis centavos) e para isso 

como é correntista da referida agência pediu para que fosse realizado e 

débito na sua conta corrente e no valor da fatura. Ocorre que no dia 

seguinte ao verificar seu saldo bancário notou que havia em sua conta um 

débito no valor de R$ 1.558,12 (um mil quinhentos e cinquenta e oito reais 

e doze centavos) referente ao pagamento da conta que havia pago do 

cartão de crédito sendo que procurou a agência para saber o motivo do 

desconto a maior, sendo informada pela atendente que a fatura havia sido 

paga em duplicidade e que são seria possível o estorno, pois deveria ser 

feito no mesmo dia. Que entrou em contato com a reclamada em 03 vezes 

sendo atendida por Nubia, Yasmim e Bruna, informando o ocorrido, 

solicitando a solução do problema, mas não obteve sucesso em todas 

elas, razão da busca pelo do Poder Judiciário A reclamada nega 

categoricamente todos os fatos e informa que não praticou ato ilícito 

capaz de ensejar danos morais e que os valores estão a disposição da 

reclamante e que a restituição dos valores é indevida, pois esta abatendo 

os valores pagos em duplicidade das faturas vincendas requerendo a 

improcedência do pedido. A reclamante impugnou intempestivamente as 

alegações da reclamada. Pois bem, considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Preliminarmente, anoto que assiste direito a devolução do valor pago em 

duplicidade com a repetição de indébito em dobro, tendo em vista a 

retenção indevida e unilateral pelo reclamado de valor considerável, sendo 

que a atitude tomada pela reclamada de abater o valor cobrado em 

duplicidade das faturas seguintes se deu de forma unilateral, não dando a 

reclamante outra escolha de reaver seu dinheiro como realmente 

pretendia. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. A propósito, é evidente que 

se trata de problema cotidiano e de forma alguma se pretende defender a 

conduta do reclamado pela falha na prestação dos seus serviços. 

Contudo, dessa conduta descuidada do reclamado não decorreu para a 

reclamante lesão moral alguma, senão apenas chateação que, por si só, 

não configura dano moral indenizável. Para a configuração do dano moral 

é necessário que o constrangimento sofrido mostre-se intenso a ponto de 

justificar uma reparação de ordem pecuniária, não bastando a ocorrência 

de mero desconforto, mágoa ou aborrecimento. Não se identifica, no 

presente caso, elementos que possam evidenciar o dano moral em relação 

à autora. Como destaca SILVIO DE SALVO VENOSA: "Não é também 

qualquer sabor comezinho da vida que pode acarretar indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com os fatos diuturnos da vida, nem o homem 

de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas 

do destino". (Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4º vol., 4ª ed., São Paulo: 

Editora Atlas, 2004, p.39). Não se constata por todo o exposto a 

necessária prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual 

repercussão na honra e boa fama da reclamada. Como já dito, o mero 

contratempo ou aborrecimento não configuram agressão à personalidade 

ou ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Nesse sentido já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Mero aborrecimento, dissabor, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 

moral. Recurso especial conhecido e provido". (STJ - REsp 303396 / PB 

QUARTA TURMA - Ministro BARROS MONTEIRO - DJ 24.02.2003). Assim, 

a questão dos autos apenas configura mero desconforto, mágoa ou 

aborrecimento, sentimentos corriqueiros ocasionados pela vivência em 

sociedade. Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não 

havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir 

que o problema ocorrido com a reclamante foi efetuado de forma ilícita pela 

reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados 
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pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento 

total do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC , opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, para CONDENAR a reclamada a restituir o valor cobrado em 

duplicidade no valor de R$ 1.558,12 (um mil quinhentos e cinquenta e oito 

reais e doze centavos) já calculado em dobro que deverá ser corrigido 

monetariamente até a presente data, após o transito em julgado expeça-se 

o alvará. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA LUZIA 

E REGIAO (REQUERENTE)

VALDECIRA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000041-02.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VALDECIRA FRANCISCA DA 

CRUZ, ASSOCIACAO DE MULHERES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA 

LUZIA E REGIAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

No que tange à incompetência em razão da matéria pela necessidade de 

realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que a unidade consumidora está instalada na ASSOCIAÇÃO 

DE MULHERES DA COMUNIDADE RURAL DE SANTA LUZIA E REGIÃO, 

aduz que organizaram o 1º Encontro de Cowboy com Rodeio em Touros, 

entre os dias 16/09/2016 à 18/09/2016, na própria comunidade de Santa 

Luzia, com início às 19:00 e término por volta das 06:00 horas, todavia no 

último dia do evento houve interrupção no fornecimento de energia o que 

acarretou em prejuízos ao evento. A promovente alega que a energia foi 

suspensa às 15h00min e retornou às 22h30min, ou seja, 07h30min após a 

interrupção, sendo que o evento foi cancelado. A reclamada alega que a 

interrupção temporária não foi comprovada, porém não acosta 

documentação probatória. Diante das alegações resta, portanto, analisar 

se a conduta da concessionária de energia elétrica se enquadra no 

exercício regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o 

limite do razoável. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um 

bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso 

facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento 

rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da 

Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, mesmo que incontroversa a ocorrência de caso fortuito 

e a necessidade de realização do reparo, de mais de 07 horas para 

religação se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso 

reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). O dano material na ordem de R$ 255,70 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) ficou 

comprovado com a juntada do documento de Id nº 4662079. Quanto aos 

lucros cessantes indefiro o pedido tendo em vista que a promovente não 

acostou comprovação do fluxo de caixa recebido nos dias anteriores do 

evento, insta pontuar, que a autora poderia ter se valido de planilhas, 

recibos, comprovantes, fotos, vídeos e demais meios de provar o fluxo de 

caixa e gastos do evento, porém nada trouxe aos autos, somente o plano 

de negócios que não prova o dispêndio/recebimento financeiro. 

Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou prejuízos 

morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do 

serviço de energia pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de 
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grande porte. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, a 

condenação servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. CONDENAR 

a parte a restituir os danos materiais comprovados na ordem de R$ 255,70 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de desembolso 

(súmula 43 do STJ). Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000021-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JACINTO DOMINGOS DE 

ALVARENGA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

No que tange à incompetência em razão da matéria pela necessidade de 

realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 08/10/2016 a rede elétrica que abastece sua 

unidade supostamente foi afetada, o que teria perdurado 04 DIAS, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada 

nega as acusações, aduz que as alegações do Autor foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não 

juntou qualquer documento para contestar as alegações da parte autora. 

A parte autora faz prova fotográfica da falta de fornecimento de energia. 

Diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta da 

concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 04 dias para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Os danos materiais não foram provados com notas fiscais, 

recibos ou outro tipo de documentação. Reconhecida a falha na prestação 

do serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 
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parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação 

servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-03.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010369-03.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça e comprova que é morador em um 

assentamento rural onde produz leite e alimentos para vender, dessa feita, 

comprovada a hipossuficiência defiro a benesse da gratuidade. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange à incompetência em razão da 

matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise 

do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 19/10/2015 a rede elétrica que abastece sua 

unidade supostamente foi afetada, o que teria perdurado 04 DIAS, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada 

nega as acusações, aduz que as alegações do Autor foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia. Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não 

juntou qualquer documento para contestar as alegações da parte autora. 

Diante das alegações resta, portanto, analisar se a conduta da 

concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 04 dias para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Os danos materiais não foram provados com provas 

fotográficas, notas fiscais, recibos ou outro tipo de documentação. 

Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou prejuízos 

morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do 

serviço de energia pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de 

grande porte. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 335 de 645



autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, a 

condenação servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. DEFIRO o 

benefício da assistência judiciária a reclamante. Deixo de condenar a 

Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010368-18.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ELIZABETE PEREIRA COSTA 

DE MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça e comprova que é moradora em um 

assentamento rural onde produz leite e alimentos para vender, dessa feita, 

comprovada a hipossuficiência defiro a benesse da gratuidade. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange à incompetência em razão da 

matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise 

do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 19/10/2015 a rede elétrica que abastece sua 

unidade supostamente foi afetada, o que teria perdurado 04 DIAS, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada 

nega as acusações, aduz que as alegações do Autor foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia. Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não 

juntou qualquer documento para contestar as alegações da parte autora, 

nem sequer o relatório de interrupções. Diante das alegações autorais 

resta, portanto, analisar se a conduta da concessionária de energia 

elétrica se enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo 

para o reparo excedeu o limite do razoável. A energia elétrica é 

considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no 

fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera 

a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia 

elétrica regulou o setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 

dispõe sobre os prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 

(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão 

indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a 

religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 

(quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que 

esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Na situação versada, a demora de 04 dias para religação 

se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso 

reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Os danos materiais não foram provados 

com provas fotográficas, notas fiscais, recibos ou outro tipo de 

documentação. Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, 

sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 336 de 645



pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. DEFIRO o benefício da assistência judiciária a 

reclamante. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010370-85.2016.8.11.0024 REQUERENTE: HERNANI MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça e comprova que é morador em um 

assentamento rural onde produz leite e alimentos para vender, dessa feita, 

comprovada a hipossuficiência defiro a benesse da gratuidade. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange à incompetência em razão da 

matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise 

do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 19/10/2015 a rede elétrica que abastece sua 

unidade supostamente foi afetada, o que teria perdurado 04 DIAS, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada 

nega as acusações, aduz que as alegações do Autor foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia. Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não 

juntou qualquer documento para contestar as alegações da parte autora, 

nem sequer o relatório de interrupções. Diante das alegações autorais 

resta, portanto, analisar se a conduta da concessionária de energia 

elétrica se enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo 

para o reparo excedeu o limite do razoável. A energia elétrica é 

considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no 

fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera 

a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia 

elétrica regulou o setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 

dispõe sobre os prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 

(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão 

indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a 

religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 

(quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que 

esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Na situação versada, a demora de 04 dias para religação 

se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso 

reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Os danos materiais não foram provados 

com provas fotográficas, notas fiscais, recibos ou outro tipo de 

documentação. Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, 

sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 
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da reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. DEFIRO o benefício da assistência judiciária a 

reclamante. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000295-09.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ENEDIO FERNANDES 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Passo à análise do MÉRITO 

da demanda. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 12/01/2016 a rede elétrica que abastece sua 

unidade supostamente foi afetada, o que teria perdurado 03 MESES, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral . A reclamada nega as 

acusações, aduz que as alegações do Autor foram desenvolvidas à 

mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má prestação dos 

serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Pois bem. 

Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não juntou qualquer 

documento para contestar as alegações da parte autora, nem sequer o 

relatório de interrupções ou demonstrativo comprovando a utilização da 

rede elétrica. Diante das alegações autorais resta, portanto, analisar se a 

conduta da concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício 

regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do 

razoável. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem 

essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, 

pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A 

agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 03 MESES para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação 

servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 
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de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO POLICARPO ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000307-23.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ALUISIO POLICARPO ANGELO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais, em apertada 

síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente, menciona que não tem dívidas com a 

empresa reclamada, razão pela qual tais valores são indevidos. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos extratos de consumo e demonstrativo de 

débitos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que houve uma confusão por parte do 

advogado, inicialmente a parte aduz: “Não sabendo qual era o motivo para 

tal restrição com a Requerida, para sanar suas dúvidas, o Requerente 

pediu uma consulta de seu CPF, no qual pode verificar a seguinte 

restrição: R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos); R$ 8,66 (oito reais e 

sessenta e seis centavos); R$ 14,31 (quatorze reais e trinta e um 

centavos); R$ 18,96 (dezoito reais e noventa e seis centavos); R$ 18,38 

(dezoito reais e trinta e oito centavos). Cumpre ressaltar que o valor acima 

descrito é totalmente desconhecido pelo Requerente, JÁ QUE NÃO 

POSSUI DÉBITOS COM A REQUERIDA”. Porém o autor acosta o 

comprovante de residência assim como cita o endereço como sendo seu, 

notadamente de uma unidade consumidora, vejamos extrato retirado do 

site da reclamada: Segue abaixo o histórico de contas da Unidade 

Consumidora nos últimos meses. Nome: ALUISIO POLICARPO ANGELO 

Endereço: Estrada Rural, S/N, Comunidade Ponte Alta, Chapada Dos 

Guimaraes – MT UC: 6/1272465-4 Ano Mês Data Leit. Consumo(Kw) Data 

Venc. Valor Paga 2014 2 20/02/2014 28 06/03/2014 R$ 7,20 Não 2014 1 

23/01/2014 35 05/02/2014 R$ 8,66 Não 2013 12 23/12/2013 54 08/01/2014 

R$ 14,31 Não 2013 11 25/11/2013 72 06/12/2013 R$ 18,96 Não 2013 10 

24/10/2013 69 06/11/2013 R$ 18,38 Não 2013 5 20/05/2013 30 03/06/2013 

R$ 5,59 Não 2013 4 19/04/2013 30 03/05/2013 R$ 7,28 Não 2013 3 

19/03/2013 30 10/04/2013 R$ 7,17 Não 2013 2 19/02/2013 30 04/03/2013 

R$ 7,22 Não 2013 1 21/01/2013 30 01/02/2013 R$ 8,77 Não 2012 12 

20/12/2012 30 07/01/2013 R$ 9,09 Não 2012 11 22/11/2012 30 05/12/2012 

R$ 9,03 Não Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2018 ENERGISA MATO GROSSO 

Departamento de Serviços Comerciais Como pode o autor negar uma 

relação jurídica, a existência de débito e acostar como comprovante de 

endereço uma conta da ENERGISA exatamente no valor do débito negado 

(R$7,20)? (ID n° 1634062) Esse tipo de ação repetitiva se tornou tão 

comum que é evidente a falta de diligencia do autor no presente caso. 

Insta salientar, que o reclamante contratou a empresa, que conforme se 

denota nas telas anexadas a contestação que o reclamante não adimpliu 

com suas obrigações. A reclamante tem um saldo devedor acumulado, 

desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. O promovente não comprovou o pagamento da dívida, apesar de 

alegar que não teria débitos com a empresa. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 
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sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XISTO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000612-07.2016.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIA APARECIDA DA SILVA 

TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, XISTO RODRIGUES DE SOUZA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO Conforme se denota foi 

concedido prazo de 30 (trinta) dias para fornecimento do endereço da 

parte promovida Xisto Rodrigues de Souza (termo de audiência), porém a 

autora não se manifestou. Evidenciada a falta de interesse, excluo a parte 

do polo passivo. DA ILEGITIMIDADE Argüiu a reclamada a preliminar de 

ilegitimidade passiva ao argumento que a unidade consumidora estava no 

nome de Xisto Rodrigues de Souza, porém alega a parte ser nova 

proprietária do imóvel. Assim, a reclamante, que é proprietária do imóvel é 

parte legítima para compor o pólo ativo da presente demanda e a 

reclamada o polo passivo. CONDIÇÃO DA AÇÃO Não merece acolhida a 

alegação de carência da ação para ajuizamento da demanda, pois a 

postulação foi instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os 

pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de demanda indenizatória, 

em síntese a autora aduz que é proprietária do imóvel da unidade 

consumidora nº 1162446, o imóvel foi adquirido pela sua genitora, dia 

07/11/2016 a empresa efetuou o corte da energia, mesmo após a 

reclamante ter informado que não havia nenhum débito pendente. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais ao argumento que o 

fornecimento de energia do seu imóvel foi indevidamente suspenso. Diz, 

que não havia débito. É ônus da parte autora a prova dos fatos 

constitutivos de seu direito, das faturas de energia juntadas na exordial, 

consta que, na ocasião do corte, a unidade consumidora estava 

cadastrada em nome de Xisto Rodrigues de Souza. Conquanto a parte 

autora tenha alegado que o Sr Xisto Rodrigues de Souza já havia deixado 

o imóvel, não trouxe ao processo provas de que solicitou a alteração de 

titularidade da unidade consumidora para o seu nome, anteriormente ao 

procedimento de desligamento. A reclamada acostou a defesa tela 

sistêmica com o registro da ocorrência nos termos alinhavados: “Cliente 

apresentou CPF, RG, solicita desligamento definitivo da UC, informa que 

mudou do local a mais de 05 anos e não quer que fica em seu nome, pede 

somente para ligar com troca de titularidade” A responsabilidade pelo 

pagamento do consumo de energia elétrica é daquele que solicitou à 

concessionária a prestação do serviço, ou seja, do detentor da 

titularidade, que, in casu, era o Sr. Xisto Rodrigues de Souza, pois não se 

trata de obrigação propter rem. Deste modo, é lícito ao titular requerer o 

cancelamento do serviço, o que ocorreu no caso concreto. Embora a 

parte autora seja proprietária do imóvel não demonstrou ser, à época do 

corte, a titular do serviço de energia elétrica. A título exemplificativo é 

oportuno transcrever a seguinte jurisprudência. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE – DESLIGAMENTO DE ENERGIA – PROTOCOLO 

QUE NÃO COMPROVA QUE O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE 

TITULARIDADE DA CONTA FOI EFETUADO NA ÉPOCA ALEGADA – 

OBRIGAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE QUE CABIA AO NOVO 

PROPRIETÁRIO, O QUAL TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA FAZÊ-LO – 

HONORÁRIOS QUE NÃO SÃO EXCESSIVOS – SENTENÇA MANTIDA. 

A p e l a ç ã o  i m p r o v i d a . ( T J - S P  0 0 0 2 9 5 8 3 0 2 0 1 4 8 2 6 0 4 3 4  S P 

0002958-30.2014.8.26.0434, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de 

Julgamento: 29/09/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/09/2017) TJSP-098428) RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de 

prévia notificação acerca da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica. Circunstância em que a autora reside no local há pelo menos 4 

(quatro anos) utilizando-se dos serviços da ré, sem, contudo, ser a titular 

do contrato. Solicitação de desligamento pela antiga moradora que figura 

como responsável pelo medidor. Improcedência. Inexistência de ato ilícito 

por parte da apelada em não notificar a apelante previamente, que não 

estava cadastrada junto à concessionária. Incumbência da autora 

atualizar os dados cadastrais exigindo a transferência da titularidade da 

unidade consumidora junto à concessionária para o seu nome, a fim de 

que fosse evitado o transtorno alegado. Sentença mantida. Recurso não 

provido. (Apelação nº 990100567837, 17ª Câmara de Direito Privado do 

TJSP, Rel. Tersio Negrato. j. 24.03.2010, DJe 14.05.2010). Como 

evidenciado, a ré agiu regularmente ao desligar a unidade consumidora 

após a solicitação do seu titular, pois ele tinha atribuições para fazer tal 

pedido. Assim, não há que se falar em responsabilização da 

concessionária reclamada pelos fatos mencionados na inicial. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. REVOGO a tutela deferida no ID n° 

3674645. DETERMINO a exclusão Xisto Rodrigues de Souza do polo 

passivo da demanda. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONISSON REIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000306-38.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JONISSON REIS DE CASTRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 
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REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais, em apertada 

síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente, menciona que não tem dívidas com a 

empresa reclamada, razão pela qual tais valores são indevidos. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos extratos de consumo e demonstrativo de 

débitos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que houve uma confusão, inicialmente a 

parte aduz: “Não sabendo qual era o motivo para tal restrição com a 

Requerida, para sanar suas dúvidas, o Requerente pediu uma consulta de 

seu CPF, no qual pode verificar a seguinte restrição: R$ 48,49 (quarenta e 

oito reais e quarenta e nove centavos); R$ 66,93 (sessenta e seis reais e 

noventa e três centavos); R$ 72,30 (setenta e dois reais e trinta 

centavos); R$ 69,98 (sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). 

Cumpre ressaltar que o valor acima descrito é totalmente desconhecido 

pelo Requerente, JÁ QUE NÃO POSSUI DÉBITOS COM A REQUERIDA”. 

Porém o autor acosta o comprovante de residência assim como cita o 

endereço como sendo seu, notadamente de uma unidade consumidora, 

vejamos extrato retirado do site da reclamada: Histórico de Contas - Segue 

abaixo o histórico de contas da Unidade Consumidora nos últimos meses. 

Nome: JONISSON REIS DE CASTRO Endereço: Rua Thome Fontes, 567, 

Sao Sebastiao, Chapada Dos Guimaraes – MT UC: 6/391801-8 Ano Mês 

Data Leit. Consumo(Kw) Data Venc. Valor Paga 2018 1 15/01/2018 245 

22/01/2018 R$ 173,93 Não 2017 12 14/12/2017 197 21/12/2017 R$ 151,55 

Não 2017 11 13/11/2017 138 21/11/2017 R$ 113,91 Não 2017 10 

16/10/2017 159 23/10/2017 R$ 127,91 Não 2017 9 14/09/2017 31 

21/09/2017 R$ 24,56 Sim 2017 6 12/06/2017 0 28/06/2017 R$ 111,88 Sim 

2014 7 14/07/2014 99 25/07/2014 R$ 48,49 Sim 2014 6 12/06/2014 112 

26/06/2014 R$ 66,93 Sim 2014 5 13/05/2014 128 26/05/2014 R$ 72,30 Sim 

2014 4 11/04/2014 109 28/04/2014 R$ 69,98 Sim Cuiabá, 10 de Fevereiro 

de 2018 ENERGISA MATO GROSSO Departamento de Serviços Comerciais 

Como pode o autor negar uma relação jurídica, a existência de débito e 

acostar como comprovante de endereço uma conta da ENERGISA 

exatamente no valor do débito negado, assim como citar o endereço como 

sendo seu ? (R$ 48,49) - (ID n° 1633947) Esse tipo de ação repetitiva se 

tornou tão comum que é evidente a falta de diligencia do autor no presente 

caso. Insta salientar, que o reclamante contratou a empresa, que 

conforme se denota nas telas anexadas a contestação que o reclamante 

não adimpliu com suas obrigações. A reclamante tem um saldo devedor 

acumulado, desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. O promovente não comprovou o pagamento da 

dívida, apesar de alegar que não teria débitos com a empresa. Outrossim, 

é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE EURIPEDES GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000224-07.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ROSE EURIPEDES 

GONCALVES DE SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. GRATUIDADE A 

gratuidade foi solicitada e comprovada pela digitalização da Carteira de 

Trabalho da autora, dessa feita, defiro as benesses da gratuidade a 

promovente. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Conforme dita o Enunciado nº 36 do FONAJE: "A 

assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a 

partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e 

a sessão de conciliação", resta superada a questão arguida pela 

reclamante. Rejeito a preliminar, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos 

do autor são procedentes em parte. Trata-se de ação por danos morais e 

materiais em face de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada para obriga-la a 

devolver o valor da compra de Conjunto de Sala Andi Vdo. Ocorre que, o 

referido produto foi entregue pela Reclamada, com buracos em uma das 

peças que compunha a cadeira, a Reclamante entrou em contato várias 

vezes com a Reclamada, entretanto, não obteve solução no caso. A 

reclamada por sua vez alega que se propôs a resolver a questão, 

ofereceu acordo para troca do produto, o que foi recusado pela autora e 

que não são cabíveis danos morais a situação versada. Pois bem. 
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Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Em análise minuciosa dos autos verifico que a autora 

confeccionou acostou provas fotográficas, boletos, abertura de 

reclamação junto a assistência técnica, recibo de visita da assistência e 

mesmo assim teve que esperar 09 MESES para a reclamada se propor a 

resolver o impasse. A reclamada afirma que houve proposta para resolver 

o defeito, frustrada por não ter sido aceita pela reclamante. O código de 

defesa do consumidor estabelece em ser artigo 18: Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. A autora optou por não aceitar a proposta da reclamada, pois 

pretendia receber a restituição do valor, escolha que cabe ao consumidor 

conforme preceitua a lei. Nesse sentido, se define fornecedor como toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade habitual o 

fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental 

trazida aos autos, é possível perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, a troca da peça por 09 MESES e depois a restituição do 

valor. Ademais, diversas foram às tentativas da reclamante em ver 

solucionado o seu problema, entretanto, como pólo mais forte, a reclamada 

se negou a resolver o problema ignorando as regras consumeristas e 

causando ao autor profundo dissabor. Todo esse desgaste suportado 

pelo reclamante, até a troca vem corroborar o descaso pelo qual a 

reclamada se utiliza para se relacionar com seus consumidores. Sendo 

assim, agiu a reclamada de má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos 

ideais principiológicos do CDC. Visto que, a jurisprudência entende que o 

dano material não se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo 

patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo 

causal, é medida de rigor a devolução, comprovante de pagamento juntado 

no ID n° 1571705, referente a 10 parcelas de R$133,10 (cento e trinta e 

três reais e dez centavos), conforme dispêndio financeiro. Dessa feita, 

entendo ser procedente a restituição do valor de R$ 1.333,10 (mil, 

trezentos e trinta e três reais e dez centavos). No tocante ao dano moral, 

este surge no instante em que o ser humano suporta um constrangimento 

que não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. O simples desgosto em razão de acontecimentos 

corriqueiros seja por circunstância interna ou externa, não é capaz de, 

por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o prejuízo que 

afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas 

aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define: 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a entrega dos 

produtos adquiridos. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência: 

Órgão:Turma Recursal Única N. Recurso:001.2010.028.952- 

Recorrente:Dismobras - Imp. Exp. Distr. Móveis Eletrod, Ltda - CITY 

LARRecorrida:EDWIRGES TERESINHA FERREIRA ALVES - Relator: Juiz 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - EMENTA -RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PRODUTO – 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Assim 

comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela 

reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

sem olvidar a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). CONDENAR a parte a restituir o valor de R$ 

1.333,10 (mil, trezentos e trinta e três reais e dez centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso - (súmula 43 

do STJ). DEFIRO as benesses da gratuidade a promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010209-75.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: VERA MARIA DE ARAUJO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009 dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial fundada em honorários de interprete que 

atuou na Ação Penal nº 1295.95.2015.811.0024 na Comarca de Chapada 

dos Guimarães. A parte autora postula o recebimento do valor R$250,00 

(duzentos e cinquenta reais) acrescidos de juros e correções. O Estado 

através da Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado pela 

exequente. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural para homologar a correspondente emissão de Certidão 

de Crédito. ORDENO a expedição de RPV em nome de VERA MARIA DE 

ARAUJO e encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do 

crédito Intime-se a parte autora para que apresente as Certidões originais 

dos Honorários Advocatícios no Cartório, que deverá retê-las para fins de 

cancelamento. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 11 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000467-48.2016.8.11.0024 REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA MOTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame 

do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação 

indenizatória em face da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, em 

apertada síntese, afirma o requerente que fez um financiamento junto à 

Caixa Econômica Federal, na fase documental o banco financiador exige a 

averbação da construção na matricula do imóvel, sendo que dentre os 

documentos exigidos pelo Cartório para a averbação da matricula, estava 

o “Habite-se”, que é emitido por esta Prefeitura, o qual foi requisitado pelo 

Autor por meio do Protocolo nº 93/2015 de 12/01/2015. O autor aduz que o 

documento foi entregue com erros e que solicitou novas correções, porém 

foi emitido o documento somente dia 14/03/2016, sendo que teve que 

arcar com ônus junto a financeira até a regularização do contrato. A 

reclamada por sua vez alega que nunca foi informada da urgência da 

documentação, assim como requer a improcedência do feito. Pois bem. 

Compulsando de forma detida os autos transcrevo as alegações autorais 

conforme documentação acostada a exordial. LINHA TEMPORAL DAS 

ALEGAÇÕES AUTORAIS: REQUISIÇÃO DATA DOC ID DOCUMENTAÇÃO 

CONSTRUÇÃO 01/2015 -- -- -- SOLICITAÇÃO HABITE-SE 12/01/2015 

093/2015 2179908 Sem informações de urgência EMISSÃO HABITE-SE 

13/04/2015 004/2015 2180359 -- RESIQUIÇÃO DE MODIFICAÇÃO --- --- --- 

NÃO EXISTE DOCUMENTO REQUISIÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

PROCURADORA 03/08/2015 6120/2015 2180683 Sem informações de 

urgência REEEMISÃO DE HABITE-SE 14/03/2016 --- --- --- O autor alega 

que teve que arcar com ônus junto à Caixa Econômica Federal, vislumbro 

que o contrato firmado vincula apenas o banco e o cliente, não podendo 

ser imputado a terceiros que não participaram da avença e não puderam 

deliberar quanto as condições acordadas, resta afastada suposta 

responsabilidade sobre os danos materiais alegados pelo autor. O 

promovente não comprova nos autos que informou a Prefeitura sobre sua 

urgência, desse modo, não se vislumbra a ocorrência de má fé na demora 

da expedição do documento ou danos morais indenizáveis. Apesar do 

autor ter tido que arcar com valores junto ao banco e haver complicações 

em relação ao financiamento, as circunstâncias não extrapolaram o mero 

dissabor decorrente de descumprimentos contratuais. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como 

cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema 

ocorrido com a reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não 

podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que 

faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade do promovente. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-57.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010443-57.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JUDITH BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A gratuidade foi solicitada e 

comprovada pela digitalização da Carteira de Trabalho da autora, dessa 

feita, defiro as benesses da gratuidade a promovente. Os pedidos da 

autora são improcedentes. Trata-se de ação indenizatória, a promovente 

reside na estrada Cuiabá/Usina do rio manso localizada na zona rural 

deste Município. Alega que não existe iluminação Pública no local, mas que 

em sua fatura está sendo cobrado imposto de CIP – Contribuição de 

Iluminação Pública. Aduz ainda que os valores cobrados em sua fatura 

estão diferentes a cada mês, sendo que de acordo com ela deveriam ser 

fixos. A reclamada por sua vez alega que a contribuição tem previsão 

constitucional e requer a improcedência dos pedidos autorais. Pois bem. 

Os Municípios e o Distrito Federal poderão por meio de lei Ordinária, 

instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (CIP 

ou COSIP), no bojo da reserva legal deve conter sua alíquota, base de 

cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador. No município de Chapada 

dos Guimarães a Contribuição foi estabelecida pela Lei Complementar nº 

1.072/2002, com alíquota alterada pela Lei nº 007/2004, que estabeleceu: 

Art. 2° -É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa 

natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica no território 

do Município. Art. 3°-Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia 

elétrica residente ou estabelecido no território do Município e que esteja 

cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular 
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da concessão no território do Município, excluído os usuários da Zona 

Rural. Art.4°- A base de cálculo da CIP é o valor mensal do consumo total 

de energia elétrica constante na fatura emitida pela empresa 

concessionária distribuidora. O fato gerador da CIP é a prestação do 

serviço de iluminação pública, o que denota o caráter vinculado deste 

gravame genuinamente finalístico. A prefeitura atribuiu como fato gerador 

o caráter territorial, ficando, portanto, circunscrito aos limites interiores do 

perímetro territorial desse ente federativo. No parágrafo único do 

art.149-A da CF, dispõe que é facultada a cobrança de CIP na fatura de 

consumo de energia elétrica. Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal 

poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o 

custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 

150, I e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002) Parágrafo 

único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na 

fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 39, de 2002) No formato adotado pelos Municípios 

tem-se, em síntese, que o sujeito ativo da relação jurídico tributária é o 

Município, sendo que, noutro pólo do vínculo, pode estar o consumidor de 

energia elétrica, o proprietário e o possuidor de imóvel beneficiado ou não 

pelo serviço de iluminação pública, bem como, em casos extremos, os 

proprietários ou possuidores de imóveis, ainda que sequer sejam 

alcançados pelo sistema de distribuição de energia elétrica. O Supremo 

Tribunal Federal já definiu reiteradas vezes: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 

PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 573.675-RG, assentou a constitucionalidade da 

cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (RE 961967 AgR, Relator(a): 

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 21-10-2016 PUBLIC 

24-10-2016) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com 

agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de 

iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes. 

1. Ausência de prequestionamento do art. 145, II, da CF/88. Incidência dos 

enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Pacífica é a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a 

contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com 

base no art. 149-A da Constituição Federal. 3. Negado provimento ao 

agravo regimental. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte 

agravada não apresentou contrarrazões. (ARE 977717 AgR, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 27-03-2017 PUBLIC 28-03-2017) O critério 

quantitativo da CIP, adotado pelos entes detentores de capacidade 

tributária para a sua instituição, tem variado conforme o município 

instituidor, não só em valores, como também na forma de quantificação, 

pois em alguns casos apresenta-se como uma quantia fixa e em outros 

como uma percentagem calculada com vistas, ao consumo de energia 

elétrica. O município de Chapada dos Guimarães estabeleceu o consumo 

de energia elétrica para cobrança, por isso o valor variável, também 

estabeleceu o caráter territorial, não sendo inconstitucional cobrar sobre 

um imóvel localizado no município que não é servido de iluminação pública, 

a contribuição serve justamente para possibilitar que o ente tenha 

capacidade para expandir o atendimento do contribuinte, chegando a 

áreas mais remotas. Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, 

não havendo como cogitar o elemento culpa, o que faz afastar a 

responsabilidade por danos materiais e morais alegados. Desse modo, não 

se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. DEFIRO as benesses da gratuidade a 

promovente. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-37.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000513-37.2016.8.11.0024 REQUERENTE: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995.Compulsando os autos, vislumbro 

que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR As partes 

reclamadas CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A e VIA VAREJO S.A são 

do grupo CASAS BAHIA e atuaram em conjunto na venda do produto, 

dessa feita, devido a responsabilidade solidária das partes, afasto a 

preliminar arguida. Passo à análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

procedentes em parte. Trata-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais e restituição de valor pago, requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada a restituir o valor da compra de um MESA 

LATERAL MULTIVISÃO VIVVA COR NOGAL/PRETO no valor de R$161,40 

(cento e sessenta e um reais e quarenta centavos), assim como requer 

danos morais pelo transtorno sofrido. Em síntese, informa que comprou 

conjunto de um APARADOR ARTELY DUNAS COM UMA PRATELEIRA no 

valor de R$187,78 (cento e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) 

e uma MESA LATERAL MULTIVISÃO VIVVA COR NOGAL/PRETO no valor 

de R$161,40 (cento e sessenta e um reais e quarenta centavos), no site 

das reclamadas, todavia nunca recebeu a mesa lateral. A reclamada por 

sua vez alega que não há danos materiais ou morais no caso. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Nesse sentido, se define fornecedor como toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 

produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental trazida aos 

autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, a entrega do bem adquirido. Ademais, como pólo mais 

forte, a reclamada se negou a prestar tal esclarecimento ignorando as 

regras consumeiristas e causando ao autor profundo dissabor. Todo esse 

desgaste suportado pelo reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o 

descaso pelo qual as reclamadas se utilizam para se relacionar com seus 

consumidores. Sendo assim, agiram as reclamadas de má-fé, em nítida 

conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do CDC. No tocante ao 

dano moral, este surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor 

interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão de 

acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano moral é o 
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prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização, 

mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma 

inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define: 

“um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito 

Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São 

Paulo). Neste diapasão, o reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível das reclamadas em negarem, peremptoriamente, a entrega do 

produto adquirido. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência: 

Órgão:Turma Recursal Única N. Recurso:001.2010.028.952- 

Recorrente:Dismobras - Imp. Exp. Distr. Móveis Eletrod, Ltda - CITY 

LARRecorrida:EDWIRGES TERESINHA FERREIRA ALVES - Relator: Juiz 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - EMENTA -RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PRODUTO – 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Recurso Inominado nº 074.2011.003.659-2. Recorrente: Gazin Indústria e 

Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. Recorrido: José Reinaldo 

dos Anjos Ferreira. E M E N T A - AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA DE 

GELADEIRA – ATRASO NA ENTREGA – INADIMPLEMENTO POR PARTE DO 

VENDEDOR – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL CONFIGURADO 

– DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 – 

Comprovado o descumprimento contratual do fornecedor que, não 

obstante receber o pagamento referente à venda do refrigerador, não 

efetuou a entrega do mesmo, correta a rescisão do contrato. 2 – O dano 

moral, igualmente, deve ser indenizado. Com efeito, as tentativas 

frustradas de solucionar a singela controvérsia extrajudicialmente, e a 

injustificável recusa do fornecedor de atender, com exigível eficiência, à 

lícita demanda de seu cliente, em evidente menosprezo aos direitos 

elencados na Lei nº 8.078/90, que encontraram guarida apenas com a 

presente ação judicial, evidenciam a configuração do dano moral por 

violação à dignidade do consumidor. 3 – Ao se fixar o valor dos danos 

morais, é de se levar em consideração não só a capacidade econômica da 

ré, mas também o que determinados valores representam para a situação 

social e econômica da vítima, levando-se em consideração, inclusive, a 

real repercussão do dano em sua esfera de interesses. 4 – Redução do 

quantum indenizatório do valor de R$-16.350,00 para o montante de 

R$-6.220,00. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Cuiabá, 25 de 

setembro de 2012. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – 

Relator Assim comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao 

direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica do reclamante e dos 

reclamados, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras da reclamante e das reclamadas. Ademais, mostra-se justo 

porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que 

inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. 

Quanto aos danos materiais é de rigor a procedência da restituição do 

valor pago pelo produto, na quantia R$161,40 (cento e sessenta e um 

reais e quarenta centavos), na forma simples, conforme documentação 

em anexo. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). CONDENAR as reclamadas a restituírem de forma 

solidária o valor de R$161,40 (cento e sessenta e um reais e quarenta 

centavos), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

data da compra do produto (súmula 43 do STJ). Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-55.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZELENE PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG0103997A 

(ADVOGADO)

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010178-55.2016.8.11.0024 REQUERENTE: LUZELENE PEREIRA PINTO 

REQUERIDO: BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória da 

inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, 

diante de suposto lançamento de empréstimo indevido. Fundamento e 

decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação jurídica com a 

parte reclamada, portanto, os descontos de empréstimos são indevidos. 

Por outro lado, o demandado anexa aos autos cópia de documentos de 

negociação com o requerente, com assinatura semelhante à assinatura 

dos documentos da parte autora, por seu turno, a promovente alega em 

sede de impugnação a contestação, nos termos alinhavados: MMa Juíza 

neste momento a autora vem informar que não realizou nenhum tipo de 

contrato de financiamento com o requerido, que continua afirmando que os 

descontos em sua conta são totalmente indevidos, e que a assinatura 

aposta no contrato ora juntado é falsa. No caso, de um lado a parte 

reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por 

sua vez, anexa cópia da cédula de empréstimo, com assinatura 

semelhante à assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade 

de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da 

parte autora. A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, 

a ser observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 
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por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000364-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SINVALDO 

ANTONIO PEREIRA REQUERIDO: SISTEMA AUTÔNOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais, em apertada síntese, afirma o reclamante que 

teve corte de abastecimento de água em sua residência em data de 

17/04/2017, sem notificação prévia e por fatura paga em duplicidade. 

Diante disso, ingressa com a presente demanda visando indenização por 

danos materiais co a restituição do indébito em dobro no valor de R$ 58,08 

(cinquenta e oito reais e oito centavos) e danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). A reclamada por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e que as alegações do reclamante são improcedentes pois 

o corte do abastecimento de água foi devido a inadimplência por mais de 

04 (quatro) meses da fatura de água correspondente ao mês de 

dezembro/2016 e que os valores cobrados em duplicidade foram 

causados por culpa do próprio reclamante e devidamente restituídos, e 

acostou aos autos extratos de consumo e demonstrativo de débitos. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que houve uma confusão por parte do 

reclamante, tendo em vista que pagou a fatura do mês de novembro/2016 

em duplicidade em datas de 07/01/2017 e 14/02/2017, deixando portanto 

de pagar a fatura do mês de dezembro/2016; Ocorre que a reclamada 

restituiu o valor pago em duplicidade na fatura do mês de março/2017, 

emitindo fatura no valor de R$ 01,55 (um real e cinquenta e cinco 

centavos) conforme documentos constante dos autos de forma que a 

reclamada se desincumbiu dos ônus probatório do art. 373, II do NCPC, de 

comprovar a origem do débito que originou o corte no abastecimento de 

água na Unidade Consumidora do reclamante. Esse tipo de confusão se 

tornou tão comum que é evidente a falta de diligencia do autor no presente 

caso. Insta salientar, que o reclamante foi notificado nas faturas do mês 

de janeiro, fevereiro e março/2017 referente a pendência da fatura do mês 

de dezembro/2016, conforme se observa nos documentos juntados nos 

autos pela reclamada em sua peça de contestação, de forma que ficou 

esclarecido que o reclamante não adimpliu com suas obrigações, só 

pagando quitando o referido débito após a suspensão e corte no 

abastecimento de água em sua UC em data de 25/04/2017, ou seja 09 

(nove ) dias após o referido corte de forma que não o que se falar em 

repetição de indébito dos valores pagos em duplicidade que já foram 

restituídos ao reclamante Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido 

pela parte Reclamante, visto que o corte de água foi devido inexistindo 

assim falha na prestação dos serviços pela reclamada, e por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. O pleito de litigância de má fé da reclamada 

deve ser indeferido, pois o reclamante como se observa nos autos fez 

confusão no pagamento de suas faturas de abastecimento de água, de 

forma que não estão presentes nenhuma da hipóteses do art. 80 do NCPC. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade do promovente, assim como o Pedido de Litigância de Má Fé da 

promovida. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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TIAGO SANTOS SIMAO (REQUERENTE)

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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000411-78.2017.8.11.0024 REQUERENTE: TIAGO SANTOS 

SIMAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE O 

autor solicitou a gratuidade da justiça, porém não juntou comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO 

DECIDO A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Alega a Parte Autora, 

em síntese, ser responsável pela unidade consumidora n.º 6/2168722-3, 

sendo que nos dias 05/03/2017 a rede elétrica que abastece sua unidade 

supostamente foi afetada por uma descarga elétrica e como conseqüência 

teve seu aparelho de TV 48’’ marca Semp Toshiba modelo HDMI 48L2400 

danificado pela referida descarga de energia, o que teria tentado resolver 

o problema administrativamente e via PROCON mas sem êxito , incorrendo, 

assim, em prejuízos de ordem material no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) e danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) . A 

reclamada alega que não houve a interrupção de energia e que segundo 

seus dados de registros internos também não houve qualquer oscilação 

de energia na data alegada pela parte autora, de forma que não existe o 

dever de indenizar danos materiais ou morais, sendo improcedente os 

pedidos contidos na inicial. Analisando sucintamente os fatos tenho que a 

reclamada não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II do NCPC 

de provar sua isenção de responsabilidade na prestação de seus 

serviços ao consumidor Ademais a Resolução da ANNEL nº 414/2010 

dispõe que consumidor que for prejudicado pela queima de algum aparelho 

em decorrência de raios ou quedas de energia elétrica, pode solicitar a 

reparação de seus prejuízos, esse direito é assegurado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pelo Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). Ementa: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL 

CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. DANO EM 

APARELHOS ELETRÔNICOS PROVOCADA POR GRANDE OSCILAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO CARACTERIZADO. Afastada a 

incompetência do juizado especial cível reconhecida pelo juízo a quo, pois 

se mostra despicienda a realização de perícia para averiguar a real 

situação dos bens danificados e o preço dos mesmos, já que os 

elementos disponíveis nos autos são suficientes para o deslinde da 

causa. A concessionária de energia elétrica responde, objetivamente, 

pelos danos causados na prestação do seu serviço, na forma do que 

dispõe o art. 37, § 6º, da CF. Desta maneira, as únicas excludentes de 

responsabilidade que se admite nesta seara são a força maior, o caso 

fortuito e a culpa exclusiva da vítima. Acerca do caso fortuito, decorre de 

sua própria definição a necessidade de sua imprevisibilidade e 

inevitabilidade, notas sem as quais a excludente não se configura. 

Contudo, a descarga elétrica (raio) é absolutamente previsível e até 

mesmo corriqueiro, construindo em desfavor da concessionária o ônus de 

dotar seus equipamentos de mecanismos eficientes de proteção contra 

danos disso decorrentes, devido à imposição legal de prestação de 

serviço seguro, nos termos do art. 22 do CDC (RI 71003518347, 

3ªTRC/RGS, rel. Juiz Fabio Vieira Heerdt, j. 26/4/2012; RI 71002737831, 

1ªTRC/RGS, rel. Juíza Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 31/3/2011). De 

outra banda, conforme disposto no art. 164, da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, a responsabilidade da concessionária estende-se até o ponto de 

conexão de sua rede com as instalações elétricas do consumidor. No 

caso em foco, o autor, por intermédio da prova oral, não contraditada, 

logrou provar que a descarga elétrica não se deu unicamente na sua 

residência, mas, também, em outras casas da região, tendo a testemunha, 

inclusive, referido que outros vizinhos tiveram seus eletrônicos queimados 

em razão do evento ocorrido em 06/02/2013. A corroborar a existência de 

nexo causal, foram acostados laudos técnicos (fls. 24-27), dando conta 

da danificação dos aparelhos eletrônicos decorrente da descarga elétrica. 

Nesse contexto, pois, restando caracterizado o dano e o nexo de 

causalidade, de direito se mostra o ressarcimento comandado pelo Juízo a 

quo, com base nas notas fiscais de compra dos produtos que substituíram 

os que restaram queimados, no valor nominal total de R$13.530,00, 

orçamento de menor valor (fls. 24-25). Registre-se, por oportuno, que os 

preços de aparelhos eletrônicos similares ao do autor, apresentados pela 

ré (fls. 48-53), não têm o condão de infirmar a veracidade daqueles 

informados nos orçamentos acostados aos autos, pois foram extraídos de 

site de compras pela internet, sendo alguns dos produtos usados, não 

havendo dados precisos acerca das atuais condições dos mesmos. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 710046812 Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 06/11/2014) Art. 22. CDC - 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Em se tratando de 

responsabilidade civil, a nossa Carta Magna em seu § 6º do art. 37 prevê 

que a responsabilidade das concessionárias prestadoras de serviço 

público é objetiva, verbis: § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa. Na situação versada, mesmo que incontroversa, a 

responsabilidade da reclamada como Concessionária de Serviços Públicos 

é objetiva, sendo que o reclamante em impugnação trouxe aos autos 

Relatório de Técnico Especializado em Eletrônica que informa que o 

aparelho de TV 48’’ marca Semp Toshiba modelo HDMI 48L2400 do 

reclamante teve perda total, em decorrência de circuito na fonte danificado 

por causa de descarga elétrica Quanto aos danos materiais deve a 

reclamada ressarcir o reclamante no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) corrigidos monetariamente desde a ocorrência dos fatos 

05/03/2017. Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte recorrente, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da falha na prestação dos serviços que deve ser classificada como leve, 

se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, 

uma empresa de grande porte. Ademais, já foi concedido a autora o valor 

de uma televisão nova. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 
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incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) que 

servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo 

índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. CONDENO 

ainda a reclamada aos danos materiais no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, 

desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (05/03/2017. Deixo de condenar a 

Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito Parte superior do formulário Parte inferior do 

formulário Parte superior do formulário Parte inferior do formulário
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010283-32.2016.8.11.0024 REQUERENTE: GABRIEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. GRATUIDADE O autor é policial 

militar conforme documentação juntada nos autos, dessa feita, defiro os 

benefícios da gratuidade. PRELIMINAR A empresa ALIANÇA 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAÚDE S/A trabalha diretamente 

com a venda de planos de saúde da UNIMED S.A com sua anuência, no 

caso existe solidariedade na prestação dos serviços, a falha ocorreu por 

parte da empresa que vendeu o plano e da UNIMED que negou 

atendimento. Rejeitada a preliminar, passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer e indenizatória, em que o autor objetivou ter a tutela 

antecipada concedida para receber atendimentos médicos do Plano 

Unimed Super Class. Em resumo, o Reclamante alega que possui um plano 

de saúde da Reclamada através da empresa ALIANÇA ADMINISTRADORA 

DE BENEFICIOS DE SAÚDE S/A, relata que, solicitou a empresa ALIANÇA 

alteração da abrangência e categoria de acomodação do seu plano de 

saúde, qual seja UNIMED FÁCIL, acomodação enfermaria para UNIMED 

SUPER CLASS, acomodação apartamento. Aduz que enviou toda a 

documentação referente a alteração para empresa ALIANÇA e sustenta 

que após mais de 50 (cinquenta) dias de efetivação do plano UNIMED 

SUPER CLASS, não conseguiu atendimento médico em SINOP-MT, pois 

foi-lhe informado pela secretária do consultório médico que seu plano de 

saúde se encontrava INATIVO. As reclamadas negam a responsabilidade 

pela situação, tendem a atribuir de forma reciproca a ilegitimidade passiva, 

assim como esclarecem que o fato não gerou danos ao promovente. Pois 

bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe as reclamadas provarem a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão 

do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. O Reclamante alega que é consumidor 

da Reclamada UNIMED, de análise detida aos autos verifico que razão 

assiste o Reclamante, pois de fato comprovou que aderiu a modificação 

do plano em 01/12/2015, em abril/2016, o autor pagava tão somente o 

valor de R$ 214,65 (duzentos e quatorze reais e sessenta e cinco 

centavos), referente apenas a mensalidade do seu plano de saúde. 

Conforme se denota na impugnação a contestação o montante de R$ 

466,06 (quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos) foi 

debitado na conta do autor pela primeira vez em maio/2016, tendo em vista 

que somente após o deferimento da liminar houve ativação do plano 

conforme solicitado em Janeiro/2016. O e-mail recebendo a 

documentação, assim como os extratos de portabilidade emitida pela 

empresa prova as alegações autorais, sendo assim, não havia justificativa 

para que a Reclamada negasse a cobertura do aludido plano. A E. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: E M E N T A RECURSOS 

INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – 

CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO E EXCLUSÃO DO 

SEGURADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA DE 

EXAME MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

(ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). A 

parte Recorrida comprovou nos autos que em 29/01/2015 aderiu ao plano 

coletivo de saúde ofertado pelas Recorrentes. Relatou que em 12/07/2016 

precisou realizar exames médicos, porém, a consulta foi negada, pois não 

houve autorização pela administradora do plano de saúde. Após, tomou 

conhecimento do cancelamento do plano de saúde. Analisando 

detidamente os autos e as provas produzidas pelas partes envolvidas, 

verifica-se que não houve comprovação da comunicação/notificação do 

consumidor quanto à modificação ou cancelamento do plano de saúde 

coletivo. Não obstante tenha ocorrido rescisão do contrato que unia as 

Recorrentes, na qualidade de prestadoras do serviço de plano de saúde, 

nada prejudicou a cobrança da mensalidade, pois, conforme se verifica 

dos comprovantes anexados na inicial, as mensalidades foram pagas 

regularmente nos meses de maio e junho/2016, sendo que a informação 

dos autos é que a rescisão do contrato pela Aliança ocorreu em março de 

2016. Portanto, em razão da negativa injustificada do atendimento médico, 

escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade cometida pelas Rés e 

impôs a condenação respectiva, determinando o reestabelecimento do 

p lano  de  saúde  con t ra tado  pe la  Recor r i da . (Número : 

659458920168110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE 

MORAES Data do Julgamento: 09/05/2017) O risco de dano irreparável, 

por sua vez, eram patentes, pois, estando o Reclamante com problemas 

no tornozelo, certamente necessitaria de atendimento e acompanhamento 

de sua saúde, gerando danos a moral, forçando a ingressar em juízo para 

garantir seus direitos. Desse modo, reconhecer a falha na prestação de 

serviço é medida que se impõe. Nesse contexto tenho claro o dano moral 

sofrido pela parte autora, ao sentir-se lubridiada pelas Reclamadas que 

não prestaram os serviços nos limites do imposto em Lei e a norma 

regulamentadora. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do 

serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do 

serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco da atividade 
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que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão 

ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Os danos 

materiais não estão provados já que os serviços foram devidamente 

restabelecidos pela reclamada UNIMED S.A, após decisão judicial. Nesse 

ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e 

que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e 

da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada 

a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa 

evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ressalto que 

reconhecendo a ilegalidade dos atos das reclamadas, e orientando a 

decisão pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante para RATIFICAR os 

termos da liminar concedida nos autos e CONDENAR as Reclamadas 

solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais mil 

reais) a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do citação válida. CONDENAR a reclamada UNIMED S.A mantenha 

o fornecimento do serviço de plano de saúde Unimed Super Class, nos 

termos e prazo contratado. Outrossim, DEFIRO o pedido de gratuidade ao 

promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000202-12.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDMARA FERNANDA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não junta comprovante de 

sua condição. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não acosta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR Não houve pedido de desistência e o comprovante de 

negativação é original tirado em balcão. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor procedem 

em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu o 

proponente que existe uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 109,97 (Cento e Nove Reais e 

Noventa e Sete Centavos), inscrita em 12/07/2016. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de 

telefonia. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Alguns 

documentos como cópia da documentação pessoal, cópia do comprovante 

de renda, cópia do contrato assinado, cópia do comprovante de endereço 

e demais documentos apresentados na contratação deveriam ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços, pois não 

acostou provas aos autos. Se isso não bastasse, consoante às regras 

dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 

saliento que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 

14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Há, sim, um 

desencadeamento de consequências, já que a inexistência de qualquer 

tipo de vínculo obrigacional entre as partes implica consequentemente a 

inexistência de qualquer dívida, e, não havendo débito, a inscrição do 

nome do autor no banco de restrição ao crédito é ilegal, e enseja, de per 

si, a responsabilidade da requerida. A reclamante tem duas inserções 

anterior, a existência de outros registros em nome da parte discutidos em 

o u t r o s  p r o c e s s o s  n °  1 0 0 0 2 0 0 - 4 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 4  e 

1000201-27.2017.8.11.0024 não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

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. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 
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de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de de R$ 109,97 (Cento 

e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), inscrita em 12/07/2016, 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA FERNANDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000201-27.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDMARA FERNANDA 

RODRIGUES REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

junta comprovante de sua condição. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não acosta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR Acolho o pedido de retificação do CNPJ para 

33.254.319/0001-00, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. 

Relativa a conexão alegada não vislumbro o instituto por se tratar de 

empresas diversas. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao 

exame do MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais, em síntese, aduziu o proponente que existe uma 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, 

no valor de R$ 105,26 (Cento e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos), 

inscrita em 22/03/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Alguns 

documentos como cópia da documentação pessoal, cópia do comprovante 

de renda, cópia do contrato assinado, cópia do comprovante de endereço 

e demais documentos apresentados na contratação deveriam ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços, pois não 

acostou provas aos autos. Se isso não bastasse, consoante às regras 

dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 

saliento que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 

14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Há, sim, um 

desencadeamento de consequências, já que a inexistência de qualquer 

tipo de vínculo obrigacional entre as partes implica consequentemente a 

inexistência de qualquer dívida, e, não havendo débito, a inscrição do 

nome do autor no banco de restrição ao crédito é ilegal, e enseja, de per 

si, a responsabilidade da requerida. A reclamante tem duas inserções 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte discutidos 

em outros processos não afasta a condenação por dano moral, contudo, 

tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 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. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 105,26 (Cento e 

Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos), inscrita em 22/03/2016, discutido 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

ACOLHO o pedido de retificação do CNPJ para 33.254.319/0001-00, 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 
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Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-65.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000289-65.2017.8.11.0024 REQUERENTE: KELSEN 

EUSTAQUIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. VALOR 

DA CAUSA Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: 

“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante 

requer condenação em danos morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e oitenta reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 

142,62 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos), 

determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 37.622,62 

(trinta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois 

centavos). Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito 

c/c com indenização por danos morais, em apertada síntese, afirma o 

reclamante que teve seu nome inserido nas órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$ 142,62 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos), contrato nº 393208201702, vencida em data de 01/03/2017 , 

por falta de pagamento de fatura de energia do mês de fevereiro/2017, 

que por sua vez a referida fatura foi devidamente paga pelo reclamante 

em data de 21/03/2017. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 142,62 

(cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e indenização 

por danos morais no valor de R$37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e 

oitenta reais). A reclamada por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e que as alegações do reclamante são improcedentes pois a comunicação 

do nome do reclamante para a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito foi devida, tendo em vista o não pagamento da fatura de consumo 

de energia do mês de fevereiro/2017, vencida em data de 01/03/2017 , 

sendo que a referida fatura foi paga somente em data de 21/03/2017 após 

o recebimento da notificação da SERASA/EXPERIAN, sendo baixado a 

restrição em data de 23/03/2017 de forma que não assiste razão ao 

reclamante, sendo os pedidos improcedentes. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a restrição foi 

devida a falta de pagamento da fatura do mês de fevereiro /2017, paga 

somente pelo reclamante em data de 21/03/2017 após ao notificação do 

SERASA/EXPERIAN, conforme documentos constante dos autos de forma 

que a reclamada se desincumbiu dos ônus probatório do art. 373, II do 

NCPC, de comprovar a origem do débito que originou a restrição do nome 

do reclamante. Insta salientar, que o reclamante só pagou a fatura vencida 

em data de 01/03/2017 após a comunicação recebida da 

SERASA/EXPERIAN, conforme se observa nos documentos juntados nos 

autos pela reclamada em sua peça de contestação, de forma que ficou 

esclarecido que o reclamante não adimpliu com suas obrigações, só 

pagando quitando o referido débito em data de 21/03/2017 após o referido 

comunicado , de forma que não o que se falar em declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais ao reclamante. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a restrição foi 

devida inexistindo assim falha na prestação dos serviços pela reclamada, 

e por conseqüência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 

MODIFICO de ofício o valor de causa para R$ 37.622,62 (trinta e sete mil 

seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos). Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CIEKALSKI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010205-38.2016.8.11.0024 REQUERENTE: CLARICE CIEKALSKI 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. GRATUIDADE A gratuidade foi solicitada e foi comprovada pela 

autora que é idosa e aposentada, dessa feita, defiro as benesses da 

gratuidade a promovente. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR A 

reclamada Banco do Brasil S.A, alega falta de interesse de agir, em que 

pese à argumentação da reclamada no sentido de inexistir interesse 

processual, razão não lhe assiste. Com efeito, não há necessidade de se 

esgotar as instâncias administrativas para ver a sua pretensão satisfeita 

porquanto o legislador constituinte consagrou o princípio da universalidade 

da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito 

poderia ficar excluída da apreciação do judiciário. Rejeitada a preliminar, 

passo a análise de MÉRITO. Os pedidos da autora são parcialmente 

procedentes. A Reclamante nega ter realizado empréstimo consignado 

com a Reclamada, e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus desta última a comprovação de que houve o formal e 

regular contrato de crédito, que deu origem ao desconto de pagamento, 

nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpri à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da mesma, entretanto, assim não o fez. 

Desta forma, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiros, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Com efeito, não há provas nos 

autos de que a parte Reclamante tenha firmado o referido contrato. A 

responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando presentes a 

culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, pois, sua necessária 

reparação, como ocorre no presente caso, pois não restam dúvidas de 

que o desconto foi indevido, o que certamente causou inúmeros 

transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a subtração indevida de 

valores. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e 

do débito é medida que se impõe. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso já definiu: EMENTA RECURSO INOMINADO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO 

FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha consistente no desconto em 

conta bancária de valor de empréstimo não contratado, que avilta a 

remuneração do consumidor, sujeita a instituição bancária a pagar 

indenização por dano moral, pois a situação vivenciada configura violação 

aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do artigo 5º da 

Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado engano 

injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou mediante 

juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, mediante 

desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro (04) 

parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais quarenta 

centavos) cada. Recurso provido. Número: 721090720158110001/2016 

Relator: NELSON DORIGATTI Data do Julgamento: 11/10/2016 Quanto aos 

danos materiais a parte autora acostou planilha com as informações de 

parcelas e descontos, dessa feita, defiro o pedido para determinar a 

restituição do valor comprovadamente debitado em dobro. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica e dos débitos decorrentes dos empréstimos; DETERMINAR 

a suspensão dos descontos, no prazo de 10 (dez) dias; RESTITUIR a 

autora o valor das parcelas comprovadamente debitadas, a título de 

repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a incidir a partir da citação, na forma dobrada. Outrossim, DEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-10.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010181-10.2016.8.11.0024 REQUERENTE: PABLO RAMIRES FONSECA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. 

Alega o autor, em síntese, que teria adquirido passagem aérea da 

reclamada e ao desembarcar constatou que sua bagagem havia sido 

danificada, desse modo, entrou em entrado contato com a empresa, porém 

a mesma permaneceu inerte. O promovente requer a condenação da ré 

pelos danos morais e materiais supostamente sofridos. A reclamada alega 

que registrou a reclamação e que orientou o reclamante a enviar a mala 

para sua assistência técnica para avaliação, porém o autor não realizou o 

procedimento. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 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 da reclamante, pois 

que a reclamada é que poderá comprovar que o defeito na bagagem não 
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ocorreu por sua culpa. O autor provou que registrou a reclamação através 

de relatório de irregularidade de bagagem nº 813933, assim como a 

reclamada provou que se propôs a resolver o impasse solicitando envio 

para prestadora de serviços. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso define costumeiramente: EMENTA RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. BAGAGEM AVARIADA. 

RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consumidor que teve parte da 

estrutura externa de sua bagagem avariada. Os danos sofridos pelo 

requerente se limitaram à esfera patrimonial. O caso dos autos não trata 

de extravio temporário ou definitivo de bagagem, situações em que os 

danos morais causados aos lesados são presumíveis, mas mero dano na 

mala, não havendo notícias de que a bagagem em si tenha sido avariada, 

tampouco que tenha havido a subtração de pertences. Dano moral não 

configurado. Sentença mantida Número: 315576820138110001/2016 

Relator: NELSON DORIGATTI Data do Julgamento: 23/05/2016 EMENTA 

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. 

BAGAGEM AVARIADA. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consumidora que 

teve parte da estrutura externa de sua bagagem avariada. Os danos 

sofridos pela requerente se limitaram ao desfalque patrimonial, não 

tangenciado a esfera moral. O caso dos autos não trata de extravio 

temporário ou definitivo de bagagem, situações em que os danos morais 

causados aos lesados são presumíveis, mas mera avaria na mala, não 

havendo notícias da subtração de pertences. Dano moral não configurado. 

Sentença mantida. Número: 101985820158110012/2016 Relator: NELSON 

DORIGATTI Data do Julgamento: 01/06/2016 Saliento que o dano material é 

o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição 

do seu patrimônio, nos termos do art. 402 do Código Civil de 2002. No 

contrato de transporte aéreo de passageiro a companhia aérea se obriga 

a devolver incólume a bagagem recebida em depósito durante o trajeto. O 

autor alega que sofreu dano material no importe e que a mala tem custo de 

R$700,00 (setecentos reais) a R$900,00 (novecentos) reais, diante das 

provas coligidas nos autos demonstram que, de fato, no momento do 

desembarque, sua mala estava muito danificada. Com fito de dirimir o 

impasse existente entre as partes, determino a devolução de R$800,00 

(oitocentos) reais de danos materiais, referente a uma média de custo da 

mala avariada. Insta pontuar, que não restou configurado dano moral. 

Nesses casos, não há ofensa ao direito da personalidade do consumidor, 

mas apenas em seu direito patrimonial, que será necessariamente 

ressarcido. Dano moral é ofensa a personalidade do indivíduo, em sua 

dignidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, cumpre 

registrar que situações desta natureza não são incomuns na vida de 

qualquer cidadão, além do fato de que elas podem causar muita irritação e 

desgaste. A jurisprudência brasileira tem a tendência, tanto nas relações 

de consumo como em outras relações, de afastar danos de pequena 

monta, que não apresentam gravidade relevante. Somente deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

de forma anormal, interfira no comportamento psicológico do indivíduo, fato 

este inocorrente nos autos. Assim, não há que se falar em dano moral 

indenizável. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR 

a parte reclamada no pagamento a Reclamante da importância de 

R$800,00 (oitocentos) reais de dano material, o valor arbitrado deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

evento danoso (súmula 43 do STJ). Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000046-24.2017.8.11.0024 REQUERENTE: IRACEMA VAZ REQUERIDO: 

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação 

jurídica com a parte reclamada, portanto, a negativação de seu nome é 

indevida. Por outro lado, o demandado anexa aos autos cópia de 

documentos de negociação com o requerente, com assinatura semelhante 

à assinatura dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a parte 

reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por 

sua vez, anexa cópia do contrato assinado, com assinatura semelhante à 

assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14R de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-77.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS JAIVONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010086-77.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE CARLOS JAIVONES 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovação da hipossuficiência nos autos. O 

artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, 

de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. 

O autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes e o pedido contraposto é procedente. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais, solicitando o 

cancelamento da dívida no valor de R$ 57,99 (cinquenta e sete reais e 

noventa e nove centavos), referente ao contrato 54298855. Contudo, 

esclareceu que não reconhece as cobranças, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, na 

defesa a empresa acosta termos de adesão ao contrato emitido dia 

06/08/2011, assinado pelo autor, assim como junta a digitalização colorida 

dos seus documentos pessoais RG e CPF. Esclarece que a compra foi 

realizada no Shopping Pantanal (FILIAL: 58), na data de 06/08/11, 

parcelada em 4 X 57,99 reais, relativa a compra de uma IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL STYLUS TX420W. A parte contesta a existência e 

procedência da dívida, sendo certo que a empresa comprovou a compra e 

em contrapartida o autor não comprova o pagamento das cobranças da 

empresa, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada 

requer o pagamento no valor da dívida relativamente ao inadimplemento, 

aduz que o autor deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar e 

não entrou em acordo com a parte, o valor da dívida é de R$ 57,99 

(cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato 

54298855, que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Diante da comprovação da compra e em face de inadimplência 

da mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe de R$ 

57,99 (cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), referente ao 

contrato 54298855, corrigido desde o vencimento, de acordo com a 

súmula 43 do STJ, bem como acrescido de juros simples no importe de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do 

Código Civil. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-31.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010393-31.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ALBERTO ALVES 

JUVENAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. OPINO pela rejeição da preliminar 

incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de Perícia 

Técnica, tendo em vista que os documentos que instruem o processo são 

suficientes para o deslinde e julgamento da ação. ACOLHO a retificação 

do valor da causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme requerido 

em impugnação pelo reclamante Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos 

do autor são improcedentes. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

com indenização por danos morais, em apertada síntese, afirma o 

reclamante que é titilar unidade consumidora nº. 6/1124709-5 e por 

problemas naturais climáticos teve interrupção de fornecimento de energia 

em sua propriedade localizada na área rural do município, causada por 

rompimento de cabo elétrico que liga sua residência, fatos ocorridos em 

data de 18/04/2016 às 20h39min, sendo que e razão do cabo estar 

energizado, entrou em contato no mesmo dia com a reclamada para 

solução do problema devido a urgência que o caso merecia, mas não foi 

prontamente atendido pela reclamada que demorou 03 (três) dias para 

solucionar e restabelecer o fornecimento de energia, isso só ocorrendo 

depois de diversos protocolos e pedidos de atendimento promovidos pelo 

reclamante, perdendo em razão da falta de energia gêneros alimentícios, 

além da exposição ao perigo próprio e de terceiros devido o cabo rompido 

estar energizado. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando 

o restabelecimento imediato de energia em sua propriedade e indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A reclamada 
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por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação 

dos pressupostos de validade do ato jurídico, e que as alegações do 

reclamante são improcedentes pois atendeu a solicitação do reclamante 

em menos de 48 (quarenta e oito) horas e dentro do prazo legal previsto 

no art. 176, inciso II, da Resolução nº 414/2010 da ANAEEL, sendo que 

restabeleceu a energia do reclamante com a religação do cabo rompido em 

data de 20/04/2016 as 06h16min de forma que não assiste razão ao 

reclamante, sendo os pedidos improcedentes. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarevidente que não houve falha 

na prestação dos serviços pela reclamada, pois restabeleceu os serviços 

de falta de energia no a prazo previsto pela legislação conforme 

comprovou com documentos constante dos autos de forma que a 

reclamada se desincumbiu dos ônus probatório do art. 373, II do NCPC, de 

comprovar a que não houve falha na prestação dos seus serviços 

alegados pelo reclamante. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido 

pela parte Reclamante, visto que não houve falha na prestação dos 

serviços pela reclamada, e por conseqüência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

REVOGO liminar deferida nos autos id.1168098. ACOLHO a retificação do 

valor de causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais ). Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-97.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA APARECIDA GOMES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010268-97.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ELIZANGELA APARECIDA 

GOMES DE MORAES SILVA REQUERIDO: TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E 

CURSOS LTDA - ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório.Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não junta comprovante. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Ressalto que o pedido poderá ser feito a qualquer tempo, desde 

que acompanhado de documentos que comprovem a hipossuficiência da 

parte. PRELIMINARES CADASTRO PJE Diante da divergência determino a 

retificação do nome da parte autora para HELENA MARIA BENEDITA DE 

FREITAS, RG nº 1170416-0 SSP/MT e CPF nº 921.236.941-34. FALTA DE 

INTERESSE E DECADÊNCIA A reclamada alega falta de interesse de agir, 

em que pese à argumentação da reclamada no sentido de inexistir 

interesse processual devido à perda do objeto, razão não lhe assiste. A 

decadência não alcança o presente processo, as nuances envolvidas no 

caso precisam ser analisadas, porquanto o legislador constituinte 

consagrou o princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que 

nenhuma lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação 

do judiciário. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação indenizatória que 

versa sobre reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante 

pretende a declaração da rescisão contratual e ser indenizada por danos 

materiais e morais por ter sofrido prejuízo em razão de ter realizado um 

contrato de prestação serviço, para a realização de um curso de Curso de 

Técnico de Nutrição e Dietética com a parte reclamada, o qual não foi 

concluído, por culpa da parte requerida. Dos documentos carreados aos 

autos, verifica-se que a parte autora adquiriu um curso Técnico em 

Nutrição, sob o formato de blocos temáticos sucessivos e bimestrais, 

conforme projeto político pedagógico, que dar-se-ia na cidade de Chapada 

dos Guimarães, as aulas eram transmitidas via online. Relata, ainda, que 

no decorrer do curso houve problemas na transmissão do sinal das 

videoaulas e, que, tomou conhecimento, de que a demandada havia 

suspendido suas atividades ante a ausência de autorização do Conselho 

Estadual de Educação do Mato Grosso, atuando, supostamente, de forma 

irregular no Estado. Dessa forma, requer seja julgada procedente a ação 

para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, 

condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.381,42 (seis mil e 

trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), à título de 

danos materiais com repetição do indébito, bem como ao correspondente a 

20.000,00 (vinte mil reais), em compensação aos danos morais que alega 

ter sofrido. A requerida por seu turno alega é que responsável pela 

transmissão do curso ao aluno via satélite e/ou via Internet e a empresa 

local, denominada “polo”, possui como obrigação manter suas instalações 

abertas e em pleno funcionamento para que os alunos possam assistir às 

aulas que são transmitidas via satélite para todo Brasil, aduz que a 

empresa CEPI Cursos Interativos Ltda pela situação narrada pela autora. 
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Alega que o curso não voltou a ser transmitido por falta de aluguel de 

outro espaço para transmissão das aulas, a promovida alega que não tem 

responsabilidade sobre os fatos. Pois bem. Da análise dos autos, a 

Portaria nº.031/2013, publicada em diário oficial, estabeleceu a empresa 

estava irregular perante o estado de Mato Grosso, isento de qualquer 

homologação pelo MEC, sendo cancelado em diversos municípios, 

verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não 

obraram com a devida diligência da Reclamada, uma vez que vendeu um 

curso que não possuía homologação pelo MEC, ludibriando o consumidor, 

conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 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, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, 

o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: Dano moral puro - 

Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ 4ª T. 

Resp Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - RSTJ 34/285) Ademais, está 

caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, 

no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 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. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela 

oferta de um produto “inexistente” pela parte reclamada TEIXEIRA & 

ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA – ME (RESIDENCIA SAUDE), gerando 

a autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo 

enganada por um contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Referente os 

danos materiais a autora não acosta todos os pagamentos, porém a 

reclamada confessa na defesa que prestou os serviços alegados 

referente a R$ 3.130,71 (três mil e cento e trinta reais e setenta e um 

centavos) a título de mensalidades, portanto, é medida de rigor a 

devolução das parcelas. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das 

reclamadas ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). CONDENAR a Reclamada a 

devolver à parte Reclamante a importância de R$ 3.130,71 (três mil e cento 

e trinta reais e setenta e um centavos), o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

simples de 1% ao mês, ambos a partir da data de vencimento de cada 

parcela; DECLARAR a inexistência de débitos da parte Reclamante frente 

à Reclamada e por consequência a rescisão contratual pleiteada; 

DETERMINO a retificação do nome da parte autora para HELENA MARIA 

BENEDITA DE FREITAS, RG nº 1170416-0 SSP/MT e CPF nº 

921.236.941-34. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000231-62.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira para rebater as alegações, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos da autora são 

parcialmente procedentes. Trata-se de ação de cobrança promovida por 

Fabiana Nascimento de Souza contra Município de Chapada dos 

Guimarães – MT. Relata a autora que foi nomeada por meio de portaria 

para os seguintes cargos sendo exonerado em 02/01/2017, para o cargo 

de Assessora Jurídica do Município. Aduz que após a exoneração o 

reclamado não quitou com o pagamento das verbas supostamente 

devidas, referentes a 02(duas) férias vencidas e 1/3 de férias, por assim 

ser, requereu a procedência da demanda e, condenação do ente ao 

pagamento das verbas após a rescisão. Por outro turno o Município, em 

contestação, arguiu serem indevidas verbas rescisórias uma vez que, em 

considerando o vínculo como de caráter jurídico-administrativo, e, por 

assim ser, pugnou pela improcedência do pleito. Pois bem. A Constituição 

da República estabeleceu como regra para ingresso no serviço público o 

concurso público, porém ressalvou para os cargos em comissão. Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: I – (...) II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; Diferentemente dos cargos providos mediante concurso 
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público, os cargos em comissão e as funções de confiança são aqueles 

vocacionados para serem ocupados por pessoa de confiança da 

autoridade competente para preenchê-los, sendo admissíveis e 

exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da discricionariedade 

do gestor. Ao que se refere a análise das verbas, tenho que o 

décimo-terceiro salário e o adicional de férias são direitos sociais 

garantidos pela Constituição da República, vejamos: Art. 7º São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal; O texto do artigo acima faz referência a “trabalhadores”, 

levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados direitos apenas os 

trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, §3° da 

Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. Dessa 

forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança, 

também gozam de mencionados direitos, tendo em vista pertencerem ao 

rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados cargos possuem 

natureza administrativa, podendo ser admitidos e exonerados ad nutum, o 

que afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego. Por 

ter esta natureza peculiar, os detentores de cargos comissionados não 

têm direito às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio, FGTS, multa de 

40% sobre o FGTS, e guias de seguro-desemprego. Diferentemente, o 

décimo terceiro salário e o terço de férias têm natureza salarial e por isso 

devem ser pagas indistintamente aos ocupantes de cargo público, assim 

compreendidos também os cargos de confiança. A Autora faz juz na 

cobrança ao pagamento de férias, verbas estas também devidas aos 

servidores ocupantes de cargo em comissão conforme disposto no artigo 

7º, inciso XVII da Constituição Federal. Diante das provas constantes dos 

autos verifica-se que a autora trabalhou efetivamente para o Município de 

Chapada dos Guimarães no período aquisitivo ao gozo de férias de 2014 a 

2017. O ente público não provou o pagamento das aludidas verbas, a 

autora alega que as verbas de 2014 foram quitadas. Assim, nada mais 

justa a não ser a condenação do ente público municipal a arcar com o 

pagamento das férias, acrescidas de 1/3, em favor do autor, nesse 

sentido milita a jurisprudência pátria: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL 

E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. 

ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA 

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. 

FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 

39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO INADIMPLENTE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. (TJRN, Apelação 

Cível e Remessa Necessária nº , Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, 

Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgamento: 07/04/2008). Embora tenha 

existido um vínculo de labor com o ente público, aos que exerceram cargo 

comissionado apenas são devidas as férias vencidas e proporcionais, 

mais o terço de férias, bem como que o 13º salário. A característica dos 

cargos em comissão, na forma prevista na ressalva do inciso II do artigo 

37 da Constituição Federal, é a livre exoneração. Assim, o vínculo que se 

estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de 

cargo em comissão tem caráter precário e transitório, não fazendo jus aos 

depósitos do FGTS. Referente o tema o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 

EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE 

DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – 

INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O ocupante 

de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o 

inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de 

qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. “Pela própria 

natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao 

recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a 

atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, 

não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 8174/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) A autora pleiteia as seguintes verbas: PEDIDO 

ENQUADRAMENTO Férias CABÍVEL – direito social 1/3 Férias CABÍVEL – 

direito social O primeiro cargo foi assumido em 28/05/2014, senão 

vejamos: Início do período aquisitivo Fim do período aquisitivo PERÍODO 

VALORES 28/05/2014 28/05/2015 2015 – 2016 FÉRIAS RECEBIDAS 

16/06/2015 16/06/2016 2016 – 2017 Férias dobradas + 1/3 de férias 

dobradas Férias vencidas: R$5.000,00 1/3 sobre férias vencidas: 

R$1.666,67 TOTAL: R$13.333,34 reais 28/05/2016 Proporcional – 

exoneração 02/01/2017 Férias de 07 meses Proporcional simples + 1/3 de 

férias simples e proporcional Férias proporcionais (7/12): R$2.916,67 1/3 

sobre férias proporcionais: R$972,22 TOTAL: R$3.888,89 reais A autora 

informou na exordial que o município pagou todas as verbas do ano de 

2014, ficando os anos de 2015 e 2016 em aberto. O direito individual às 

férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo 

devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício 

desse direito. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao 

pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos 

comissionados que não usufruíram férias. O não pagamento do terço 

constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo 

duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, 

cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; 

segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido 

se tivesse usufruído das férias no momento correto. Nos fundamentos 

exarados, opino pelo acolhimento parcial da pretensão autoral para 

determinar o pagamento das 01 (uma) férias não gozadas na forma 

dobrada e adicional de 1/3 de férias dobrada, assim como reconheço o 

direito de 7/12 férias proporcional que deverá ser paga na foram simples e 

adicional de 1/3 de férias simples, rejeito os demais pedidos. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR o Município de 

Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento das 01 (uma) férias não 

gozadas na forma dobrada e adicional de 1/3 de férias, assim como 

reconheço o direito de 7/12 férias proporcional que deverá ser paga na 

foram simples e adicional de 1/3 de férias simples, montante no total de 

R$17.222,23 (dezessete mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e três 

centavos), valores estes a serem atualizados conforme índice INPCE – 

IBGE e juros simples de mora de 1% ao mês, a contar da data em que era 

para ter sido realizado o efetivo pagamento. Outrossim, INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 14 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de 

débito, com pedido de indenização por danos morais, diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que não manteve relação 

jurídica com a parte reclamada, portanto, a negativação de seu nome é 

indevida. Por outro lado, o demandado anexa aos autos cópia de 

documentos de negociação com o requerente, com assinatura semelhante 

à assinatura dos documentos da parte autora. No caso, de um lado a parte 

reclamante alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por 

sua vez, anexa cópia do contrato assinado, com assinatura semelhante à 

assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da parte autora. 

A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a 

preliminar de incompetência suscitada pela parte, para declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 14 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010717-55.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HOETTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010717-55.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MAURICIO HOETTE 

REQUERIDO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, nos termos do art. 330, I, do CPC. Logo, 

com as provas documentais carreadas aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para o julgamento. PRELIMINAR A 

empresa que organiza o concurso tem relação consumerista com a parte 

autora, dessa feita, afasto a denunciação a lide. Insta pontuar, que o 

instituto também é incabível nos Juizados Especiais Cíveis. Os pedidos do 

autor são parcialmente procedentes. O promovente se inscreveu no 

concurso público para Juiz Substituto do Mato Grosso do Sul, em síntese 

se deslocou até a cidade de Campo Grande para realizar o concurso, 

porém a banca examinadora cancelou o certame por determinação do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, gerando danos materiais e morais. A 

reclamada por sua vez afirma que a determinação partiu do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul e que não tem responsabilidade sobre esse 

tipo de situação. Pois bem. Para a realização de um concurso público, em 

tese, não se tem a obrigatoriedade de “terceirizar” uma pessoa jurídica 

diversa para organizar o certame, podendo a própria instituição fazê-la. 

Entretanto, o mais comum é que se busque outra entidade para terceirizar 

a execução das regras em razão da alta complexidade do processo. 

Assim, a responsabilidade civil objetiva, também chamada de teoria da 

responsabilidade sem culpa, procura afastar a noção de obrigatoriedade 

de comprovação de culpa ou dolo, fundamentando o dever de indenizar no 

risco. Ou seja, quem presta um serviço público, como as organizadoras de 

concurso público, assumem o risco dos prejuízos que porventura 

causarem independente de culpa ou dolo. Sobre o tema o Supremo 

Tribunal Federal já definiu: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO POR 

SUSPEITA DE FRAUDE. DIREITO, OU NÃO, DE CANDIDATO INSCRITO NO 

CERTAME À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA INDIRETA. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. 

REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA CUJO EXAME PRESSUPÕE RECURSO 

ADMISSÍVEL SOB O CRIVO DOS DEMAIS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

E PROCESSUAIS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

quando a ofensa for reflexa ou meso quando a violação for constitucional, 

mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender 

seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Para se chegar a 

conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – e afirmar que o 

cancelamento do concurso público que seria realizado para o provimento 

de cargos de policial rodoviário federal violou a honra do recorrente de 

modo a ensejar a necessidade de indenizar-lhe pelos danos morais 

sofridos – necessário seria o reexame dos fatos e das provas constantes 

dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da 

Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em 

sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Precedente: RE 

609.588-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 

10.05.11. 4. In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que 

condenou a União a indenizar o recorrente por danos materiais causados 

em razão do cancelamento de prova de concurso público por suspeita de 

fraude, indeferindo, todavia, a concessão de indenização por danos 

morais, sob os seguintes fundamentos: “(...) o ato que culminou com a 

anulação da prova realizada para o concurso em apreço, tendo em vista a 

suspeita de fraude, foi devidamente motivado, justificando-se pela 

preservação do princípio constitucional da legalidade, da moralidade e da 

isonomia. Contudo, no caso em tela, tenho que a comunicação de 

cancelamento das provas foi feita com antecedência insuficiente, pois 

inferior a 48 (quarenta e oito) horas. Em razão disso, o autor não teve o 

tempo necessário para a remarcação ou o cancelamento de suas viagens. 

Note-se que tais fatos aconteceram por responsabilidade da ré, dado o 

‘vazamento’ das provas que seriam aplicadas no dia 9 de dezembro de 

2007. (…) A Constituição Federal assegura o direito à indenização por 

dano material, moral e à imagem, como também a legislação ordinária. 

Assim, configurado o dano à parte autora, em razão da insuficiente 

antecedência na comunicação do cancelamento das provas, bem como 

presente o nexo de causalidade, materializado no irregular procedimento 

da autoridade, e ausente qualquer excludente da responsabilidade civil – 

caso fortuito ou força maior – surge o dever de indenizar. (…) Postula a 

parte autora o pagamento de danos morais supostamente sofridos. Tenho 

que os fatos ocorridos não ensejaram a produção de danos dessa 

natureza, à medida que a prestação de concursos públicos pode envolver 

contratempos, tais como os ocorridos. Contudo, são meros dissabores, 

não gerando sofrimento capaz de conduzir à indenização pleiteada.” 5. 
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Recurso extraordinário a que se nega seguimento. O cancelamento 

ocorreu inesperadamente, sendo que no presente caso ficou evidenciado 

gasto de tarifas de pedágios, combustível, alimentos dentre outros 

referentes o deslocamento do autor até a comarca. O promovente alega 

que ficou impossibilitado de realizar a segunda fase das provas por 

impedimento profissional, porém a alegação de danos morais não merece 

prosperar. A jurisprudência mansa e pacífica dos tribunais brasileiros 

estabelece no presente caso o ressarcimento do candidato pelos danos 

materiais que ele tivera – entendendo esse como correspondente ao 

efetivo prejuízo experimentado pela vítima, ou seja, “o que ela perdeu”. É 

medida de rigor determinar a restituição do valor de R$836,77 (oitocentos 

e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) de danos materiais. O 

cancelamento da prova ocorreu por falta de atenção ao prazo mínimo de 

15 (quinze) dias para publicação de edital, ou seja, ocorreu para que o 

respeito aos preceitos legais e constitucionais fossem retomados, desse 

modo, não há qualquer configuração de ato ilícito na medida tomada. Logo, 

inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o 

elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido 

com a reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não 

podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pelo autor, o que 

faz afastar a responsabilidade pelos danos morais. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$836,77 (oitocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), a 

título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora simples de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso 

(súmula 43/STJ). Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do 

valor devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios constante na 

segunda parte do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do 

Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010177-07.2015.8.11.0024 REQUERENTE: JUVENTINO PEREIRA ALVES 

DA GUIA REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR As demandas dessa ordem fazem 

parte do cotidiano do Juizado Especial Cível, dessa feita, não vislumbro 

sigilo bancário alegado pela reclamada. Rejeitada a preliminar, passo ao 

exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes, litigância de 

má fé. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais , em síntese, aduziu o 

proponente que foi inserido em seu cadastro uma dívida no valor de R$ 

251,70 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos).. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou vasta 

documentação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte adquiriu e 

utilizou os serviços do banco, por fim, verifico que o cadastro contém 

dados confidenciais que somente poderiam ser fornecidos pela 

reclamante. · Cartão de assinaturas; · Proposta de abertura de conta 

corrente; · Cadastro de informações de pessoa física; · Digitalização dos 

documentos da parte autora; · Termo de adesão ao sistema Cielo 

assinado; · Comprovante de alteração de senha do cartão de débito 

assinado; · Comprovante de alteração da senha alfabética assinado; · 

Comprovante de desbloqueio de senha alfabética assinado; · Proposta do 

termo de adesão Giro Fácil assinado; A reclamada prova o autor realizou 

contratação do serviço Giro fácil n. 8780446310, titulado por JUVENTINO 

PEREIRA ALVES DA GUIA, liberado em 03/04/2012, no valor de R$ 

1.200,00 (Um mil e duzentos reais), para pagamento em 06 prestações no 

valor de R$ 251,70 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e um 

centavos). Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Frisa-se que a parte reclamante NÃO impugnou a 

documentação juntada pela defesa da reclamada. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega 

inexistência de relação contratual sendo que contratou diretamente a 
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reclamada, portanto litiga de má fé a fim de obter enriquecimento ilícito, 

vejamos enunciado do Fonaje: 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 (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, 

bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, REVOGO a tutela 

deferida no movimento ID n° 1154941. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010421-96.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ENIO GARCIA 

REQUERIDO: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A VISTOS EM 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pela Reclamada, tendo em vista a solidariedade existente entre os 

fornecedores de serviços, quanto aos possíveis danos causados ao 

consumidor. Passo à análise do mérito, asseverando desde já a 

Improcedência do pedido, tendo em vista o disposto no art. 373, II, NCPC. 

Trata-se de reclamação promovida pelo Reclamante, tendo em vista que 

em data de 24/10/2015 comprou uma máquina de lavar roupas marca 

Samsung no estabelecimento da reclamada conforme Nota fiscal 

constante dos autos, sendo que na oportunidade a reclamada, também lhe 

ofereceu a venda de um bilhete de seguro “Meu Lar Seguro na forma de 

venda casada, sendo a referida oferta recusada pelo reclamante. Ocorre 

que por ocasião do recebimento em sua residência da máquina de lavar, 

também recebeu um Contrato de aquisição do Seguro em seu nome, 

constando “Bilhete de Seguro – Meu Lar Plano Intermediário, nº 

210530000033649, Código 415499054, plano o qual não havia contratado. 

Diante da ocorrência entrou em contato via telefônica com a reclamada 

solicitando o cancelamento e o estorno do valor ali cobrado indevidamente, 

mas a reclamação foi inexitosa, vindo então a procurar o PROCON 

Municipal para tentar a solução do litígio, restando-se infrutífera a 

composição amigável. Pleiteia danos materiais com a devolução em dobro 

do valor de R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e noventa reais) cobrados pela 

requerida a título de seguro de residência “MEU LAR SEGURO”, bem como 

indenização por danos morais pelos transtornos sofridos. Já a Reclamada 

em sua defesa, alega que inexiste qualquer ilícito praticado, uma vez que 

não é responsável pela contratação do Seguro e que apenas ofereceu ao 

Reclamante a contratação a cobertura do serviço, que por sua vez foi 

anuído por mera liberalidade pelo reclamante, não havendo coação moral 

ou física por parte de seu preposto, de forma que são improcedentes os 

pedidos contidos na inicial. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo, verifico que os 

documentos trazidos pelo próprio Reclamante demonstram que tanto a 

máquina de lavar como o seguro “MEU LAR SEGURO”, foram adquiridos no 

momento da compra da máquina de lavar, no entanto, não há como se 

aferir se fora o reclamante obrigado a adquiri-los, havendo inclusive sido 

pagos conjuntamente conforme relatório gerencial ID 1168269 no mesmo 

dia data e hora. Ressalto ainda que a Proposta de Adesão de Bilhete de 

Seguro – Meu Lar Seguro Plano Intermediário, apresentado pelo 

reclamante na inicial, que não encontra-se devidamente assinada por ele, 

inclusive apresentando endereço diverso do fornecido por ele na ocasião 

da compra. Que a reclamada por sua vez não apresenta nenhum 

documento referente à transação comercial com reclamante, muito em 

relação à contratação do Seguro que possui o seu timbre no Contrato, de 

forma que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme disciplina o art. 

373, II, do NCPC. A empresa reclamada é diretamente responsável pela 

conduta dos seus prepostos, se isso não bastasse, consoante às regras 

dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 

saliento que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 

14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Desta forma tenho que os 

danos materiais são devidos ao reclamante e deverão ser indenizados na 

forma dobrada de repetição de indébito no valor de R$ 2.980,00 (dois mil 

novecentos e oitenta reais) já calculados em dobro. RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DEINDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NA 

RELAÇÃOCONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NA FORMA 

DOBRADA. DANOS MORAIS NÃOCONFIGURADOS. MERO 

ABORRECIMENTOCONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004979308, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga,Julgado em 24/03/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004979308 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

24/03/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/03/2015).(Grifamos). Em relação os danos morais tenho 

que a reclamada praticou ato ilícito ao praticar a venda casada em 

desfavor do consumidor aproveitando-se de sua superioridade na relação 

de consumo causando dissabor, desconforto e transtornos ao reclamante 
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que estão acima do mero aborrecimento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 

art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a título de restituição dos danos materiais em repetição do 

indébito no valor de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais) já 

calculados em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e 

acrescido de juros legais a partir do desembolso. 2 – CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o autor pelos danos morais por ela suportados em 

face da frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

(INPC) a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. 3 – INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo -------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 15 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-84.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000042-84.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VALDIR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO SA VISTOS EM SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. OPINO pelo 

afastamento da preliminar de ausência de documentos essências para 

propositura da demanda alegada pela reclamada, tem em vista em que 

pese o reclamante não tenha juntado documentos de identificação, trouxe 

a qualificação com os dados corretos na inicial e a reclamada por sua vez 

juntou aos autos fotocópia da CNH do reclamante informado data de 

nascimento, RG, CPF e filiação, visto que embora a alegada falha ou vício. 

mas diante das informações contidas nos autos, tais argumentos não 

impedem o julgamento da lide. Passo à análise do mérito. O Reclamante 

alega na petição inicial: - que contratou plano de internet ilimitado 5GB pelo 

valor de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) e as 

faturas nunca vinham no valor pactuado no contrato celebrado com a 

reclamada, sendo que a faturas vinham com valores até 02 (duas) vezes 

a maior, e após diversas reclamações no SAC da empresa reclamada, 

sem adoção de nenhuma providência por parte da mesma, requereu o 

cancelamento do contrato em data de 05/02/2012 por estar insatisfeito 

com os serviços prestados, os quais não estavam de acordo com o 

pactuado. - que mesmo após o cancelamento do serviço, a Reclamada 

continuou a lhe enviar faturas nos meses seguintes, inclusive lhe cobrou 

multa por fidelização; e diante o não pagamento inseriu o nome do 

reclamante nos serviços de proteção ao crédito no valor de R$ 253,92 

(duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos, contrato nº 

959742779, em data de 17/05/2013, embora o cancelamento do serviço 
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tenha sido por má prestação de serviço os quais não estavam de acordo 

com o pactuado. A Reclamada, em sua defesa, alega que o serviço 

sempre esteve disponível e funcionando regularmente de acordo com o 

contrato firmado com o reclamante, referente á linha de telefonia móvel nº 

(65) 9311-4487, habilitada em data de 31/01/2013 e cancelada em data de 

17/04/2013 não tendo a Reclamante comprovado suas alegações, e que o 

cancelamento se deu por inadimplência da fatura do Abril/2013, que foi 

cobrada juntamente com a multa contratual prevista na cláusula primeira 

do Contrato assinado pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar 

em danos morais ou materiais. Analisado o processo e os documentos 

que o instruem, verifico que a Reclamante comprovou que solicitou o 

cancelamento do serviço, o qual não estava sendo prestado de maneira 

adequada. Assevero ainda, que a Reclamada alegou que os serviços 

foram prestados de maneira eficiente, trazendo nos autos Termo de 

Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós-Pagos SMP, 

devidamente assinado pelo reclamante com as condições comerciais para 

concessão de benefícios pós-pagos, tendo se desincumbido do ônus 

probatório (art. 373, II do CPC/2015). Desta feita, tenho que não há que se 

falar em falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a cobrança é 

devida e se refere aos serviços prestados no período de 23/03/2013 à 

22/04/2013 período que ainda estava vigente o plano e a multa contratual 

prevista no contrato firmado entre as partes. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR - 

BENEFÍCIOS OFERECIDOS AO CONSUMIDOR - FIDELIDADE - RESCISÃO 

ANTECIPADA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA - NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS NEGATIVISTAS DE CRÉDITO - INADIMPLEMENTO - 

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO AGENTE - RECURSO DESPROVIDO. A 

cláusula de fidelização constante de contrato de prestação de serviços de 

telefonia móvel não é abusiva, ainda mais se a permanência na utilização 

dos serviços prestados por determinado lapso temporal foi acordada em 

virtude de benefícios oferecidos ao usuário pela empresa de telefonia 

móvel. A multa estabelecida visa apenas prefixar o valor dos danos 

sofridos pela operadora no caso de rompimento do contrato antes do 

prazo de carência, especialmente quando o consumidor recebe benefícios 

de redução de preço na aquisição de aparelhos novos ou no valor do 

minuto das ligações telefônicas. Se a multa decorrente da rescisão 

antecipada encontra-se prevista na avença, não há que se falar em 

atitude ilícita e sequer em dever de indenizar, principalmente quando não 

demonstrado nos autos que a inscrição do nome do devedor no cadastro 

de proteção ao crédito se deu de forma irregular ou injusta. (Ap 

84173/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADARIO, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2009, Publicado no DJE 14/12/2009). 

Diante disso, tenho que não resta configurado o dano moral ao inscrever 

os dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito 

devido e consequente declaração de inexistência de débito. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 15 de 

fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUÍZES LEIGOS DA 

COMARCA DE COLIDER EDITAL N.º 02/2018-CA

A Excelentíssima DRA. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA 

ANDRADE, Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Colíder, por 

delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas 

atribuições legais, torna público a relação definitiva dos candidatos que 

tiveram suas inscrições deferidas:

Inscrição Nome do Candidato RG Situação

01 Marluce Nubia Baldo dos Santos Maculan 1883109-5 Deferida

02 Jeize Marchioro Vasconcellos 2054048-5 Deferida

03 Midiã Carbo Ferneda Borguetti 1939773-9

Deferida A prova objetiva será aplicada no dia 04/03/2018, na sede do 

Fórum da Comarca de Colider/MT, sito à Av. Juiz Vladimir Aparecido 

Baptista, S/N, Residencial Everest, em Colider/MT, com início às 08:00 h e 

término às 13:00 h.

Colider, 23 de fevereiro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE Juíza Presidente da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000358-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MEDEIROS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000358-45.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JURACI MEDEIROS DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Verifica-se que até a presente data o pedido de 

gratuidade da justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a 

gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a) então competente. Entanto, este magistrado possui 

entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988. Com isso, 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 defensor nomeado, 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 
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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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. 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), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. 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, 23 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001374-34.2017.8.11.0009 AUTOR: 

DEVALDI APARECIDO PIMENTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então competente. Entanto, este 

magistrado possui entendimento diverso para a concessão da benesse, 

que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a 

Carta Política de 1988. Com isso, 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 defensor nomeado, 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. 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), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. 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. Colíder, 23 de fevereiro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001670-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001670-56.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ISAIAS FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por ISAIAS FERREIRA DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante 

do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão 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. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 03/04/2018, às 16h50min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 
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a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 23 de novembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002347-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. F. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002347-86.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JOAO CARLOS DAL BEM RÉU: EULER MALLONE FERREIRA MAGALHAES 

Vistos etc. 1) Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, assim como observado o disposto no artigo 320 do mesmo 

diploma legal, RECEBO a petição inicial. 2) Quanto ao pedido de liminar, 

postergo a análise para após a apresentação da contestação. 3) Sem 

prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento 

preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), 

podendo ser revogado a qualquer tempo. 4) Diante das especificidades da 

causa, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. 5) CITE-SE a parte requerida através de carta 

precatória no endereço obtido através do Sistema Infojud que segue 

anexo, para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze (15) 

dias, consignando que a não apresentação de resposta em tal prazo se 

presumirá aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 6) 

Decorrido o prazo do item “5”, com ou sem apresentação de contestação, 

CERTIFIQUE-SE a secretaria e façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001673-11.2017.8.11.0009 AUTOR: 

GERALDO RIGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

em correição. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

ajuizada por GERALDO RIGO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante do ofício circular 

nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão 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. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 10/04/2018, às 14h10min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 23 de novembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000910-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MARQUES BARROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000910-10.2017.8.11.0009 AUTOR: 

RAUL MARQUES BARROSO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL “Vistos em correição. Em razão do verdadeiro endereço do autor 

pertencer à cidade de Marcelândia/MT, conforme documentos coligidos 

aos autos e depoimento pessoal do autor prestado nesta solenidade, 

verifica-se que este Juízo não é competente para processamento da 

presente demanda. Pois bem. Em se tratando de ação previdenciária 

movida contra o INSS, o Supremo Tribunal Federal sufragou o 

entendimento, de ser concorrente a competência do Juízo Estadual do 

domicílio do autor, do Juízo Federal com jurisdição sobre o seu domicílio e 

do Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo prevalecer a 

opção exercida pelo segurado (STF, Tribunal Pleno, RE n. 293.246/RS, Rel. 

Min. Ilmar Galvão, DJU 16-08-2001; Súmula 689 do STF; Súmula 08 do 

TRF). Oportuno ressalvar que, em nenhum momento, o Texto 

Constitucional garante ao segurado a faculdade de aforar feito contra a 

Autarquia Previdenciária Federal em Juízo Estadual diverso daquele de 

seu domicílio, como fez a demandante no caso em tela, haja vista que a 

finalidade da norma contida no artigo 109, § 3º, da CF, que versa a 

competência delegada, é justamente oportunizar e facilitar o acesso do 

segurado à Justiça próximo do local onde vive. O dispositivo 

supramencionado assim dispõe: Art. 109, § 3º - Serão processadas e 

julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência 

social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo 

federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras 

causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual. 

Conforme se vê do § 3º do artigo 109 da CF, o segurado, cujo domicílio 

não seja sede de Vara Federal, tem três opções de aforamento da ação 

previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante o Juízo Estadual da 

comarca de seu domicílio, no Juízo Federal com jurisdição sobre o seu 

domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da capital do Estado-membro. 

Nesse sentido, vejamos: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURIDADE. 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA. ART. 203 , V , CF/88 . LEI 8.742 /93. AÇÃO PROPOSTA 

PORSEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 109 , § 3.º , DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL . AÇÃO PROPOSTANA JUSTIÇA ESTADUAL. 

TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO. I. Segundo jurisprudência do STJ e 

desta Corte, é possível a concessão de tutela antecipada, ainda que de 

ofício, em ações de natureza previdenciária, tendo em vista a natureza 

alimentar do benefício previdenciário e por se encontrarem presentes os 

requisitos específicos do art. 273 do CPC . II. Nas causas que versem 

acerca de matéria previdenciária, cabe ao autor/segurado a escolha entre 

o Juízo Estadual do seu domicílio, o Juízo Federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio, ou o Juízo Federal da capital do Estado-membro, devendo 

prevalecer a opção exercida pelo segurado. Nesse sentido: RE 293246, 

Relator Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2004, DJ 

02-04-2004. III. No caso dos autos, optou o autor por ajuizar a ação na 

Comarca de seu domicílio, de modo que não poderia ter o Juízo Federal 

sentenciado o feito, dado que provocado apenas para promover a citação 

do ente público, razão pela qual deve ser anulada a sentença com a 
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remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Socorro/PI, para 

processamento e julgamento da causa. IV. Apelação a que se dá 

provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao 

Juízo de origem (Comarca de Socorro/PI), para instrução e julgamento da 

causa. V. Em atenção ao caráter alimentar do direito invocado - somado à 

sua plausibilidade -, bem como ao seu evidente risco de perecimento por 

decurso do tempo, é de se deferir a antecipação dos efeitos da tutela, de 

ofício, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social ser intimado para 

proceder à implantação do benefício ora em análise no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação pessoal do ilustre procurador daquela 

Autarquia”....( Data de publicação: 19/03/2013 - TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL 

AC 5704 PI 0005704-47.2006.4.01.4000 (TRF-1) – Grifos meus. No ponto, 

optando o segurado por ajuizar a ação previdenciária perante Juízo 

Estadual, terá de fazê-lo em relação à Comarca que seja de seu domicílio, 

não em outro Juízo Estadual onde não resida, como na hipótese dos autos, 

pois, em relação a esse foro não há competência delegada, uma vez que 

se tratando de conflito de competência estabelecido entre dois Juízes 

Estaduais, somente um deles detém a delegação da competência federal. 

Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. JUÍZO ESTADUAL 

DE MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 

INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I - Somente possui competência 

federal delegada prevista no artigo 109, § 3º da Constituição Federal para 

o julgamento de ação previdenciária o Juízo Estadual do domicílio do réu, 

quando não seja sede de Vara Federal, em hipótese de competência 

absoluta em relação a qualquer outro juízo estadual. II - Trata-se de 

instituto de caráter estritamente social, tese de há muito referendada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se trata de garantia instituída 

em favor do segurado e que visa garantir o acesso dos segurados à 

justiça, sob pena de subverter, por vias transversas, a regra geral de 

distribuição de competência. III - Agravo de instrumento provido." (AG nº 

2005.03.00.006914-7, TRF - 3ª Região, Nona Turma, Relator Des. Fed. 

Marisa Santos, v.u., j. 27/06/05, DJ 10/08/05) – Grifos meus No caso, não 

se aplica a regra processual civil de prorrogação de competência, nem o 

princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC/2015), por não se 

tratar de competência relativa, mas, sim, de competência absoluta 

decorrente de norma constitucional (§ 3º do artigo 109 da CF). De outro 

norte, convém esclarecer que a faculdade da parte de optar pelo foro 

onde pretenda ajuizar sua ação (artigo 109, § 3º, da CF/88), tem por 

objetivo beneficiar o segurado, podendo, por isso, propor a demanda 

perante o juízo estadual, perante o juízo federal com jurisdição sobre o 

seu domicílio ou perante as varas federais da capital do Estado membro. 

Nesse sentido, já se posicionou a Suprema Corte, ao proclamar que o 

artigo 109, § 3º, da Constituição Federal vem conferir ao segurado ou 

beneficiário uma faculdade de propor o ajuizamento da ação no foro do 

seu domicílio ou perante as Varas Federais da Capital (STF, RE nº 

223.139-9/RS). Objetiva a norma abrigar o interesse do segurado ou 

beneficiário da Previdência Social, presumidamente hipossuficiente, 

facultando-lhe propor a ação no foro de seu domicílio, permitindo-lhe o 

acesso ao Judiciário de forma menos onerosa, mais fácil ao jurisdicionado, 

diante da desnecessidade de se deslocar para outro município para o fim 

de exercer seu direito postulatório. Destarte, não há incumbência senão 

para o Juízo de Direito do domicílio do autor, sendo os demais Juízos de tal 

esfera (Estadual) absolutamente incompetentes para apreciar o feito 

previdenciário. Por todo o exposto e, em observância ao disposto no art. 

64, §1º do CPC/2015 que preconiza: “A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de 

ofício”, RECONHEÇO a incompetência da Comarca de Colíder/MT para o 

descortino do processo e DECLINO da competência para a Comarca de 

Marcelândia/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe, 

após as baixas e anotações devidas e após decorrido o prazo recursal. 

Saem os presentes intimados”. Colíder/MT, 10 de outubro de 2017. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho 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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000041-13.2018.8.11.0009 Vistos. De 

acordo com a decisão retro (id. 11608503 - págs. 1/2), foi determinada a 

emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência financeira 

aduzida, havendo o autor apresentado documentos com esse intento (id. 

11658912 - págs. 1/2 e id. 11658973 - págs. 1/2) Entanto, compulsando 

detidamente os autos verifica-se que a inicial não ainda atendeu ao 

disposto nos arts. 319 e 320 do NCPC, pois, embora a petição identifique o 

polo ativo como LUIZ CARLOS ANCIUTTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 

150.310.559-87, residente e domiciliado na Rua Luiz Aldori Neves 

Fernandes, nº 889, Centro, em Colíder/MT, em nome do qual, aliás, estão 

as faturas de cobrança de consumo de energia elétrica anexas (id. 

11332239 - pág. 1 e id. 11332240 - págs. 1/2), a procuração que a instrui 

tem por outorgante LUIZ FRANCISCO ROBERT ABREU, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 068.431.891-13, residente na Rua Matrinchã, nº 185, Bairro Teles 

Pires, Colíder/MT. Outrossim, também não há clareza sobre o valor 

atribuído à causa, visto que, apesar de os numerais apostos indicarem “R$ 

10.000,00”, a descrição por extenso da quantia aponta “cinquenta mil 

reais”. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, 

para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

nos seguintes termos: I. Indicar se a ação está sendo proposta em nome 

de LUIZ CARLOS ANCIUTTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.310.559-87, 

cuja qualificação consta no corpo da inicial (id. 11332195), ou de LUIZ 

FRANCISCO ROBERT ABREU, CPF/MF nº 068.431.891-13, outorgante do 

instrumento de procuração (11332236 - pág. 1); II. Corrigir o valor da 

causa, consignado em conformidade os numerais e a descrição por 

extenso da quantia. 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. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Colíder, 23 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000044-65.2018.8.11.0009 Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte autora 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 atualizados, 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) 
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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, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o endereço 

residencial por meio de documento idôneo, como contas de água, energia 

elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). 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. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Colíder, 23 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000109-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000109-60.2018.8.11.0009 AUTOR: ALTAMIRO DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Intime-se a 

parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao 

pedido de desistência da parte autora, nos termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, cientificando-se que o seu silêncio implicará em concordância 

tácita. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 23 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-25.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000866-25.2016.8.11.0009 REQUERENTE: INACIO FERNANDES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP, ELECTROLUX DO BRASIL S/A 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 48 

(quarenta e oito) horas, 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 do preparo recursal no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará na deserção do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 22 de fevereiro 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010617-82.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIA DOS SANTOS QUEIROZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIMBERGE QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)

DIRMA VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

NATAL MINGARELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010617-82.2014.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ELPIDIA DOS 

SANTOS QUEIROZ Parte Ré: EXECUTADO: ROZIMBERGE QUEIROZ DA 

SILVA . Finalidade: INTIMAR a parte executada, através do Advogado(a) 

da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 11736843. Colíder, 26 de 

fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000109-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000109-60.2018.8.11.0009 Parte Autora: AUTOR: ALTAMIRO DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER Finalidade: Intimar as partes requeridas, por todo o conteúdo da 

petição de id- 11662697, para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias. Colíder, 23 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária 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: 1000274-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE JOSE DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000274-10.2018.8.11.0009; Parte Autora: EDILENE JOSE DE MENESES 

Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de abril de 2018, 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/MT, 23 de fevereiro de 2018. 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: 1002147-79.2017.8.11.0009

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:

JESSICA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1002147-79.2017.8.11.0009 REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: JESSICA APARECIDA DA SILVA Vistos. A parte autora 

apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, a 

ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do NCPC: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2º 

Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria”. Alfim, verifica-se que a petição 

inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de 

Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, nos seguintes termos: I. Comprove o endereço residencial 

(pessoa física) ou comercial (pessoa jurídica) por meio de documento 

idôneo, como contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de 

aluguel com firma reconhecida em cartório, declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, 

em nome da parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva 

justificação e comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II). Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. 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. Colíder, 23 de fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002047-27.2017.8.11.0009 Parte Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME Parte Promovida: MARIA APARECIDA DA SILVA . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação redesignada para o dia 15 de março de 2018, 

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, 23 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária 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: 1000103-53.2018.8.11.0009

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:

ANA PAULA DE SOUZA BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não existe o 

número” o número Id 11875127, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Ana Maria Guimaraes 

Gestora Judiciária 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: 1000219-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Finalidade: Intimar a(s) parte(s) 

requerente(s), através do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a 

correspondência devolvida pelo correio com a informação “não existe o 

número” o número Id 11878252, para apresentar o novo endereço da 

parte promovida, para fins de citação/intimação. Ana Maria Guimaraes 

Gestora Judiciária 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: 1001016-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JIANDRA DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001016-69.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: PATRICIA BRITO 

DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: JIANDRA DA LUZ . FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 03 de maio de 2018 às 

15h20min., 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, 26 de fevereiro de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000834-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000834-83.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ADALTO MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Ante o 

teor da certidão de id. 11013844, recebo o recurso inominado (id. 

10870906) apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Considerando-se que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com as 

nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Colíder, 22 de 

fevereiro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-67.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZANIAS COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010025-67.2016.8.11.0009 REQUERENTE: IZANIAS COELHO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Ante o teor da certidão de id. 11373030, recebo o recurso 

inominado (id. 11152746) apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 

43 da Lei 9.099/95. Considerando-se que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com as 

nossas homenagens e providências de praxe. Cumpra-se. Colíder, 22 de 

fevereiro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BASILIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000777-02.2016.8.11.0009 REQUERENTE: MARCOS BASILIO SOARES 

REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Vistos. Ante o teor da 

certidão de id. 10947581, RECEBO o recurso inominado (id. 10942355) 

apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Considerando-se que a parte recorrida já apresentou contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal com as nossas 

homenagens e providências de praxe. Alfim, quanto ao recurso inominado 

adesivo apresentado no id. 11144775, DEIXO DE RECEBÊ-LO, haja vista 

não ser cabível em sede de Juizado Especial, nos termos do Enunciado 88 

do FONAJE: “ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de 

Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – 

Florianópolis/SC).” Cumpra-se. Colíder, 23 de fevereiro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-51.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY BELILA BERNADELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010136-51.2016.8.11.0009 REQUERENTE: JHONY BELILA BERNADELLI 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos. Ante o teor da 

certidão de id. 11030128, recebo o recurso inominado apenas no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando-se que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal com as nossas homenagens e providências de 

praxe. Cumpra-se. Colíder, 22 de fevereiro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000346-31.2017.8.11.0009 REQUERENTE: PATRIK VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Ante o teor da certidão de id. 10782979, recebo o recurso inominado 

apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Considerando-se que a parte recorrida não apresentou contrarrazões, 

apesar de devidamente intimada, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal com as nossas homenagens e providências de praxe. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de fevereiro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-66.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO MANFRIM MACULAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS PIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010491-66.2013.8.11.0009 EXEQUENTE: GUILHERME 

AUGUSTO MANFRIM MACULAN. EXECUTADO: RAFAEL DOS SANTOS 

PIO. Vistos. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, em que, 

após um ato e outro, as partes formularam acordo visando pôr fim ao 

processo, cujos termos estão acostados no id. 11137375. Antes mesmo 

de sua homologação, o exequente informou nos autos que o executado 

quitou o débito, nos termos do acordo formulado, postulando pela extinção 

do processo (id. 11290435). É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento e decido. As cláusulas da avença estão devidamente 

regulares, motivo pelo qual não verifico empecilho à sua homologação. 

Neste instante, cumpre registrar: (...) No juízo homologatório, caberá ao 

juiz somente verificar a satisfação dos requisitos formais do acordo 

(capacidade dos sujeitos, disponibilidade do objeto e satisfação de 

eventual forma exigida em lei). Preenchidos os pressupostos, cumpre-lhe 

homologar o acordo (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil 

comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 

478). Logo, o termo de acordo juntado nos autos exprime a declaração de 

vontade entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, 

que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. 

Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza 

o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença. Considerando que a parte exequente manifestou, no id. 

11290435, ter recebido os valores JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, 

como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 

8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-45.2017.8.11.0009

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:

CLODOALDO RICARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002007-45.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: CLODOALDO RICARDO. Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança visando o recebimento do valor de R$ 1.284,16, 

decorrente da venda de mercadorias que não foram pagas na data 

aprazada. Após um ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 

11172910). É o resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, 

o parágrafo único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

desistência da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, 

verbis: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do FONAJE que 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. Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, formulada pela parte promovente, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 
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fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-79.2017.8.11.0009

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:

MANOEL VIEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002244-79.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: MANOEL VIEIRA DE LIMA. Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança visando o recebimento do valor de R$ 552,07, 

decorrente da venda de mercadorias que não foram pagas na data 

aprazada. Após um ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 

11172314). É o resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, 

o parágrafo único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

desistência da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, 

verbis: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do FONAJE que 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. Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, formulada pela parte promovente, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Após, CERTIFICADO o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO. Sem condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-49.2017.8.11.0009

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:

ALVARO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002246-49.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: ALVARO ALVES. Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança visando o recebimento do valor de R$ 1.473,93, decorrente da 

venda de mercadorias que não foram pagas na data aprazada. Após um 

ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 11172252). É o 

resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, o parágrafo 

único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a desistência 

da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, verbis: Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Destarte, dispõe o 

Enunciado 90 do FONAJE que 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. 

Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, formulada pela 

parte promovente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação da parte promovente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Após, CERTIFICADO o trânsito 

em julgado da sentença, AO ARQUIVO. O presente Projeto de Sentença 

será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte 

integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-11.2017.8.11.0009

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:

NAIR GOMES FERREIRA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002255-11.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: NAIR GOMES FERREIRA DUTRA. Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança visando o recebimento do valor de R$ 

64,05, decorrente da venda de mercadorias que não foram pagas na data 

aprazada. Após um ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 

11172150). É o resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, 

o parágrafo único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

desistência da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, 

verbis: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 
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judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do FONAJE que 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. Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, formulada pela parte promovente, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002256-93.2017.8.11.0009

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:

OSNI CANOFRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002256-93.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: OSNI CANOFRE. Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança visando o recebimento do valor de R$ 285,82, decorrente da 

venda de mercadorias que não foram pagas na data aprazada. Após um 

ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 11172112). É o 

resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, o parágrafo 

único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a desistência 

da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, verbis: Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Destarte, dispõe o 

Enunciado 90 do FONAJE que 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. 

Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, formulada pela 

parte promovente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO. 

Sem condenação da parte promovente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de 

Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE 

PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora 

submetido à análise e aprovação, de litígio entre os contendores 

assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular 

exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, 

que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões 

pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o presente 

projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 

estadual n.º 270/2007. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando 

Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-42.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DAMASCENO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000839-42.2016.8.11.0009 Exequente: MENEGATTI 

WILCENSKI & CIA LTDA – EPP. Executado: ADRIANA DAMASCENO SILVA. 

Vistos. Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada em 

desfavor da executada, com a finalidade de recebimento do valor de R$ 

179,39, referente a vendas de mercadorias que não foram pagas na data 

do vencimento. Após um ato e outro, a parte exequente informou nos 

autos que a executada adimpliu os valores, pugnando pela extinção do 

feito pelo pagamento da obrigação (id. 11610791). Eis o resumo do 

necessário, até mesmo porque é dispensado o relatório, conforme 

permissivo contido no art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Fundamento e decido. 

Como se vê dos autos, houve total satisfação da pretensão pela parte 

exequente, a qual informou que o executado quitou o débito executado (id. 

11610791). Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução nos 

termos do art. 924, inciso II, combinado com o art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios por serem incabíveis nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Defiro o pedido de restituição do título executivo que 

embasa a presente execução ao exequente, depositado na Secretaria 

deste Juizado, conforme certificado no id. 9272797. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 

2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos. 

Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio entre 

os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga 

no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste 

subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE FATIMA MOLINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1001977-10.2017.8.11.0009 REQUERENTE: FERNANDA M. FISCHER - ME - 

ME REQUERIDO: ELIANA DE FATIMA MOLINA Vistos. As partes firmaram 
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acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Assim, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO o feito até o 

momento previsto para o adimplemento da obrigação entabulada. 

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de fevereiro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-05.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

8010346-05.2016.8.11.0009 REQUERENTE: IVONEIDE MOREIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, 

é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Registre-se. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 22 de 

fevereiro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-78.2017.8.11.0009

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:

JOSIANE APARECIDA SANTOS (REQUERIDO)

SEBASTIAO MOREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002257-78.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: SEBASTIAO MOREIRA RODRIGUES. Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança visando o recebimento do valor de R$ 

567,02, decorrente da venda de mercadorias que não foram pagas na 

data aprazada. Após um ato e outro, a parte promovente desistiu da ação 

(id. 11172081). É o resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem 

devaneios, o parágrafo único do art. 200, do Código de Processo Civil, 

dispõe que a desistência da ação somente produzirá efeitos após 

homologação judicial, verbis: Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do FONAJE que 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. Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, formulada pela parte promovente, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 18 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Colíder-MT, 18 de 

fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002258-63.2017.8.11.0009

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:

SUELI DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002258-63.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME. Promovido: SUELI DA SILVA LIMA. Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança visando o recebimento do valor de R$ 2.800,97, 

decorrente da venda de mercadorias que não foram pagas na data 

aprazada. Após um ato e outro, a parte promovente desistiu da ação (id. 

11171863). É o resumo do necessário, eis que dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e decido. Sem devaneios, 

o parágrafo único do art. 200, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

desistência da ação somente produzirá efeitos após homologação judicial, 

verbis: Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. Destarte, dispõe o Enunciado 90 do FONAJE que 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. Diante do exposto HOMOLOGO a DESISTÊNCIA 

DA AÇÃO, formulada pela parte promovente, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação da parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após, CERTIFICADO o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 372 de 645



fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Comarca de Comodoro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010279-26.2016.8.11.0046 REQUERENTE: ROSENILDA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME, EDER DALVANO 

PETTEMAN Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

A reclamante pretende ser indenizada pelos prejuízos morais e materiais 

suportados em decorrência de ter firmado com a reclamada em maio de 

2013 um contrato para aquisição de um imóvel urbano na planta, quando 

efetuou o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) mediante 

transferência bancária para a conta de titularidade da parte reclamada, 

que emitiu recibo. Aduz que o contrato não foi cumprido no prazo 

estipulado, pelo que solicitou a restituição dos valores pagos, o que não 

ocorreu, afirma ainda que celebrou com outra empresa contrato para 

aquisição de um imóvel, assim como já ocorreu. A parte reclamada na 

defesa, arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, afirmando que o 

contrato foi celebrado com a empresa Fiel Construtora Ltda., sendo que os 

reclamados foram apenas intermediadores do negócio de vendas dos 

imóveis e outros serviços burocráticos, tendo recebido apenas uma 

comissão no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), pelo que 

deve a construtora responder à demanda. No entanto, tal preliminar não 

merece guarida, uma vez que, muito embora a alegação de se tratar de 

apenas intermediadores, é certo que o pagamento da entrada/sinal, foi 

realizado diretamente para os reclamados, que emitiram inclusive recibo, 

pelo que se tratando de empresas prestadoras de serviços que fazem 

parte da mesma cadeia negocial respondem solidariamente por possíveis 

danos causados aos consumidores, podendo se for o caso ajuizar ação 

de regresso em face da parte que reputar responsável, pelo que rejeito a 

preliminar. E encontrando-se a presente lide sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante da 

hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, inverto 

o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após a análise dos 

autos, verifico que pretensão merece acolhimento. Pois bem. No caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 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. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a reclamada não cumpriu o contrato encetado, bem como não restituiu 

os valores pagos a título de entrada. No caso, a parte reclamada afirma 

que a reclamante deu causa a quebra do contrato, quando desistiu da 

aquisição do imóvel, fato este que ensejou a retenção do valor pago a 

título de entrada, conforme previsão contratual. No entanto, dos autos 

vislumbro que os atos iniciais para implementação do contrato, somente foi 

ocorrer em fevereiro de 2014, ou seja, 09 (nove) meses após a assinatura 

do mesmo, o que demonstra a inércia da parte reclamada em cumprir o 

contrato, o que justifica a desistência do consumidor, quando a cláusula 

2.1, previu o prazo de 90 (noventa) dias. Por outro lado, não tendo o 

negócio sido efetivado por culpa da parte reclamada, em razão da demora 

excessiva em cumprir o contrato, o que justificou a desistência da 

reclamante, declaro nula a cláusula que prescreve a perda do valor pago 

a título de entrada, pois a culpa no caso, não poder atribuída ao 

consumidor. Assim, a devolução do pago pela reclamante, por si só 

caracteriza ilícito civil, motivo pelo qual impõe-se à reclamada a obrigação 

de devolver, por força do disposto no art. 51, III, do CDC. Sob tais 

perspectivas, mostrou-se totalmente indevida a retenção do valor pago 

pela reclamante, quando o contrato não foi cumprido por culpa da parte 

reclamada, bem como resta caracterizado o dano moral, já que o ocorrido 

ultrapassa a linha do mero dissabor, pois a reclamante passou a conviver 

com uma situação frustrante, inesperada que lhe causou 

constrangimentos, aborrecimentos e preocupações. O agir sem cercar-se 

das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar com os 

riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na prestação de 

serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do 

CDC). E, considerando que o dano moral diz respeito à violação dos 

direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

“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 vitima 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.Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). 

Diante das situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas 

são determinantes para condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “Art. 5º - (...) 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 de sua violação. “ Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. A falha na prestação do serviço 

evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente ultrapassa a barreira do 

suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma 

consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados 

pelas condutas da reclamada, pela quebra da paz social da reclamante. O 

Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são 

aplicáveis ao caso em tela: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 
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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." Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou 

extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão 

de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do 

mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira 

pontual em relação ao caso concreto, como também de forma ampla para 

a sociedade com um todo, podendo ser representada por três verbos: 

compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), se mostra suficiente para reparar 

os prejuízos sofridos pelo reclamante, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a parte promovida, solidariamente ao pagamento do valor de 

R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo “INPC” a partir da publicação desta, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como 

CONDENAR, solidariamente a parte promovida ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desta a data desta decisão, acrescidos de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença publicada no PJe. Intimem-se. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeta-se a presente ao Meritíssimo 

juiz de direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010279-26.2016.8.11.0046 REQUERENTE: ROSENILDA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME, EDER DALVANO 

PETTEMAN Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

A reclamante pretende ser indenizada pelos prejuízos morais e materiais 

suportados em decorrência de ter firmado com a reclamada em maio de 

2013 um contrato para aquisição de um imóvel urbano na planta, quando 

efetuou o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) mediante 

transferência bancária para a conta de titularidade da parte reclamada, 

que emitiu recibo. Aduz que o contrato não foi cumprido no prazo 

estipulado, pelo que solicitou a restituição dos valores pagos, o que não 

ocorreu, afirma ainda que celebrou com outra empresa contrato para 

aquisição de um imóvel, assim como já ocorreu. A parte reclamada na 

defesa, arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, afirmando que o 

contrato foi celebrado com a empresa Fiel Construtora Ltda., sendo que os 

reclamados foram apenas intermediadores do negócio de vendas dos 

imóveis e outros serviços burocráticos, tendo recebido apenas uma 

comissão no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), pelo que 

deve a construtora responder à demanda. No entanto, tal preliminar não 

merece guarida, uma vez que, muito embora a alegação de se tratar de 

apenas intermediadores, é certo que o pagamento da entrada/sinal, foi 

realizado diretamente para os reclamados, que emitiram inclusive recibo, 

pelo que se tratando de empresas prestadoras de serviços que fazem 

parte da mesma cadeia negocial respondem solidariamente por possíveis 

danos causados aos consumidores, podendo se for o caso ajuizar ação 

de regresso em face da parte que reputar responsável, pelo que rejeito a 

preliminar. E encontrando-se a presente lide sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante da 

hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, inverto 

o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após a análise dos 

autos, verifico que pretensão merece acolhimento. Pois bem. No caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 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. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a reclamada não cumpriu o contrato encetado, bem como não restituiu 

os valores pagos a título de entrada. No caso, a parte reclamada afirma 

que a reclamante deu causa a quebra do contrato, quando desistiu da 

aquisição do imóvel, fato este que ensejou a retenção do valor pago a 

título de entrada, conforme previsão contratual. No entanto, dos autos 

vislumbro que os atos iniciais para implementação do contrato, somente foi 

ocorrer em fevereiro de 2014, ou seja, 09 (nove) meses após a assinatura 

do mesmo, o que demonstra a inércia da parte reclamada em cumprir o 

contrato, o que justifica a desistência do consumidor, quando a cláusula 

2.1, previu o prazo de 90 (noventa) dias. Por outro lado, não tendo o 

negócio sido efetivado por culpa da parte reclamada, em razão da demora 

excessiva em cumprir o contrato, o que justificou a desistência da 

reclamante, declaro nula a cláusula que prescreve a perda do valor pago 

a título de entrada, pois a culpa no caso, não poder atribuída ao 

consumidor. Assim, a devolução do pago pela reclamante, por si só 

caracteriza ilícito civil, motivo pelo qual impõe-se à reclamada a obrigação 

de devolver, por força do disposto no art. 51, III, do CDC. Sob tais 

perspectivas, mostrou-se totalmente indevida a retenção do valor pago 

pela reclamante, quando o contrato não foi cumprido por culpa da parte 

reclamada, bem como resta caracterizado o dano moral, já que o ocorrido 

ultrapassa a linha do mero dissabor, pois a reclamante passou a conviver 

com uma situação frustrante, inesperada que lhe causou 

constrangimentos, aborrecimentos e preocupações. O agir sem cercar-se 

das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar com os 

riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na prestação de 

serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva (art. 14, do 

CDC). E, considerando que o dano moral diz respeito à violação dos 

direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

“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 vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 
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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.Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum.” (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). 

Diante das situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas 

são determinantes para condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “Art. 5º - (...) 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 de sua violação. “ Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. A falha na prestação do serviço 

evidenciada da prova dos autos, indubitavelmente ultrapassa a barreira do 

suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma 

consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados 

pelas condutas da reclamada, pela quebra da paz social da reclamante. O 

Código Civil Brasileiro, através do disposto nos arts. 186 e 927 são 

aplicáveis ao caso em tela: "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." Por sua vez, o instituto jurídico do dano moral ou 

extrapatrimonial tem três funções básicas: compensar alguém em razão 

de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente 

causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do 

mesmo tipo de evento danoso, cuja prevenção ocorre tanto de maneira 

pontual em relação ao caso concreto, como também de forma ampla para 

a sociedade com um todo, podendo ser representada por três verbos: 

compensar, punir e dissuadir. No que pertine ao “quantum” a ser 

indenizado, sopesando o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica 

da vítima e do agente causador do dano, a repercussão social e pessoal, 

a possibilidade de superação psicológica do dano, a extensão da ofensa 

moral e/ou material, duração dos seus efeitos, o potencial inibitório do 

valor estabelecido, evitando-se o enriquecimento ilícito, entendo que o 

valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), se mostra suficiente para reparar 

os prejuízos sofridos pelo reclamante, assegurando o caráter 

repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a parte promovida, solidariamente ao pagamento do valor de 

R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo “INPC” a partir da publicação desta, e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como 

CONDENAR, solidariamente a parte promovida ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desta a data desta decisão, acrescidos de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença publicada no PJe. Intimem-se. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeta-se a presente ao Meritíssimo 

juiz de direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-46.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDORADO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000260-46.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, 

primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a classe 

judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o patrono da 

reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 18/04/2018 as 10h30min. COMODORO, 26 

de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000261-31.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO DA SILVA PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000261-31.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, 

primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a classe 

judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o patrono da 

reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 18/04/2018 as 11h00. COMODORO, 26 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000262-16.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNERARIA COMODORO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000262-16.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, 

primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a classe 

judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o patrono da 

reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 18/04/2018 as 11h30min. COMODORO, 26 

de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 
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Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000263-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000263-98.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, 

primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a classe 

judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o patrono da 

reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 25/04/2018 as 08h00. COMODORO, 26 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000264-83.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZETE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000264-83.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, 

primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a classe 

judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o patrono da 

reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 25/04/2018 as 08h30min. COMODORO, 26 

de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000265-68.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ANTONIO MARIAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000265-68.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, 

primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a classe 

judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o patrono da 

reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 25/04/2018 as 09h00. COMODORO, 26 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000266-53.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO RODRIGUES NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000266-53.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, 

primeiramente, que procedi à retificação dos autos, alterando a classe 

judicial para “procedimento do juizado especial cível”, eis que, o patrono da 

reclamante distribuiu a ação com a classe judicial “petição”, muito embora, 

tenha sido orientando por esta serventia em outras ocasiões em que 

incorreu no mesmo equívoco. Resulta dessa distribuição equivocada da 

classe judicial, o não agendamento automático da audiência de 

conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz de Direito Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 25/04/2018 as 09h30min. COMODORO, 26 

de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000003-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F C FEITOSA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXCIPIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo n. 1000003-84.2018.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Certifico, primeiramente, que procedi à retificação dos autos, 

alterando a classe judicial para “procedimento do juizado especial cível”, 

eis que, o patrono da reclamante distribuiu a ação com a classe judicial 

“incidente”. Resulta dessa distribuição equivocada da classe judicial, o não 

agendamento automático da audiência de conciliação, razão pela qual, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de proceder ao agendamento 

manual da audiência de conciliação, conforme segue: 25/04/2018 as 

10h30min. COMODORO, 26 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Comarca de Jaciara

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS PINDANGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA OAB: MT0017690A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES GONCALVES (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA BIHAIN ALBUQUERQUE (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: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/05/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-69.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

JACIARA SERVICE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias retirar a certidão de crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMA BARBOSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(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: MIRIAM 

LOURENCO DE OLIVEIRA OAB: MT10363/A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 

JURUCE, 2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 e do 

Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: XV DE 

NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79020-300 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/04/2018 Hora: 08:30 Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2018 Hora: 10:15 , 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: 1001061-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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: 

JURUCE, 2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 e do 

Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO PAULO 

GALERA MARI OAB: MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 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. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15894 Nr: 1544-16.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução proposta pelo Banco Bradesco S/A em face de 

Donizete Requine Gonçalves, ambos devidamente qualificados nos autos 

com penhora parcial do crédito almejado.

Assim, ante o decurso do tempo desde a penhora e que os autos 

permaneceram no arquivo provisório, determino a intimação das partes 

através de seus advogados e pessoalmente para que requeiram o que de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 5202-62.2016.811.0018

 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 Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo, Odalia de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, acerca da 

juntada de ofício do Detran de ref: 49, para que retire o Seguro Obrigatório 

do veículo em questão na Secretaria da Primeira Vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1338 Nr: 31-62.1995.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti, Luiz Pereira da Costa

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

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Considerando a habilitação dos novos advogados da parte autora, 

procedo a intimação dos mesmos, Dr. Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli, 

OAB/ 3470, e Dra. Fabiula Muller Koenig, OAB 22165/A para indicar bens 

passíveis de penhora, bem como a atualização do débito, requerendo o 

que de direito, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16591 Nr: 2222-31.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano & Guimarães Ltda - Comercial Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loffer - Ind. Com. de Madeiras Laminas e 

Compensados Ltda, Mercino Pereira Santos, Everaldo Jose do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605-B/MT, Samuel de Campos Widal Filho - 

OAB:7197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gizeli Cristina Lauro Lehnen 

- OAB:10689/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Andréya Monti Osório Bustamante 

- OAB:12605-B/MT, Samuel de Campos Widal Filho - OAB:7197-B, para 

que indique veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103701 Nr: 8608-57.2017.811.0018

 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: MUITO FÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA. 

(PAGFÁCIL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. DA SILVA COELHO - ME, Welington da Silva 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Felippe Correia Lima 

do Amaral - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Raphael Felippe Correia Lima do Amaral, OAB: 

15535, para efetuar o complemento de diligência do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 90,00 (Noventa Reais), conforme sua certidão de ref: 12, junto 

ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 1600-34.2014.811.0018

 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): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora, em folhas 66 verso, requereu que todas as intimações 

fossem feitas exclusivamente em nome dos patronos lá informados. 

Contudo, verifiquei nesta data, que apenas o Dr. José Martins havia sido 

cadastrado. Ante o exposto, uma vez realizado o cadastro solicitado, 

impulsiono ao DJE para proceder a intimação dos mesmos, FRANCISCO 

DUQUE DABUS, OAB 21456/A e Dr. Jose Martins, OAB/SP 84314/SP, para 

que promova o recolhimento das custas e taxas judiciais complementares 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do 

artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63488 Nr: 905-80.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cirilo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Considerando ter esgotado o prazo de suspensão do presente feito 

requerido pelo autor de fls. 139, impulsiono o mesmo ao DJE, na pessoa de 

seu advogado, Dr. Jorge Balbino da Silva, MT/3063-A e Dra. Lindamir 

Macedo de Paiva, OAB/MT MT/16164 nos moldes da decisão de fls. 

136/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102808 Nr: 8193-74.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Scotton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Arruda Câmara, Rose Marta Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanjo Cristiano Spadote - 

OAB:192595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Nunes de Siqueira - 

OAB:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15894 Nr: 1544-16.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados a receberem intimações: Felicio Hirocazu Ikeno, OAB: 3470/MT 

e Fabricio Tsuji Ishiki, OAB: 13.218-B, para efetuar o pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 1534-54.2014.811.0018

 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: José Carlos Manerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar a parte autora acerca do trânsito em julgado da decisão de folhas 

84, na data de 01/11/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63222 Nr: 654-62.2014.811.0018

 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: Danieli Tolovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos, intimem-se as partes para que se manifestem 

em 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28087 Nr: 650-35.2008.811.0018

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Natalino Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340, 

Flavia Bumlai Alves Pinto - OAB:17300/B, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar proposta 

por JBanco Finasa S/A, em face de Gilberto Natalino Neves, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 181 fora determinado à intimação da exequente para se manifestar, 

sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 485, CPC/2015.

Certidão às fls. 188, informando que decorreu o prazo sem que a parte 

autora se manifestasse.

Vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, observo que o advogado da parte autora foi 

devidamente intimado para cumprir a determinação judicial, e quedou-se 

inerte.

Demais disso, certo é que prosseguir com o feito, quando em real 

evidência, a parte exequente o abandona, é desprestigiar os processos 

que merecem atenção e zelo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte exequente. Em caso de não pagamento das 

custas devidas, certifique-se o cartório distribuidor.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64846 Nr: 2119-09.2014.811.0018

 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: Neide Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora na pessoa de seu advogado, Dr. Felipe de Oliveira 

Alexandrino, OAB/MG 103.709, acerca do retorno dos autos à 1ª 

Instancia, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 98742 Nr: 6038-98.2017.811.0018

 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: Rene Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Juara-Elidia Maschietto 

Santillo, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 
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das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 141666/2017, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 22/03/2018, às 08hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26666 Nr: 4650-15.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ronaldo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto da Silva Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido Ministerial, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f.105. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62669 Nr: 127-13.2014.811.0018

 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: João da Silva Matos, Geraldo da Silva Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos para 

condenar a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de dano 

moral, o valor de dez salários mínimos (R$ 9.540,00) para cada 

requerente. O valor será corrigido monetariamente a partir da sentença 

(Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC – Lei nº.6.899/81 -, 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 

da I Jornada do CJF/STJ, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405, todos do Código Civil).Julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa.Confirmo a liminar outrora 

deferida.P.R.I.C.Em Juara/MT, 9 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43334 Nr: 444-79.2012.811.0018

 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: Jose Aparecido Ribeiro da Silva, Maria Joana Firmino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Haroldo Hatanaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, REJEITO a pretensão deduzida na inicial 

e julgo totalmente improcedente o pedido da parte autora, declaro extinto 

com resolução de mérito o presente feito, na forma do art. 487, inciso I, do 

NCPC. Condeno a requerente nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de R$ 

1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, suspensos, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC/15.P.R.I.C.Transitada em julgado a sentença, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 8658-83.2017.811.0018

 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: Tony Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados- 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Recebo a inicial em todos os seus termos. 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, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação.1- Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer junto a CEJUSC desta Comarca ou manifestar 

desinteresse na autocomposição. O prazo para contestação (de 15 

(quinze) dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.2 - Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência é obrigatório. 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. As partes devem estar acompanhadas 

de seus respectivos advogados, se houver. 3 - Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, 

caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72506 Nr: 2455-76.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Dercio Cobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Queiróz Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos 

depósitos efetuados nos autos pelo executado.

Após concluso.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99700 Nr: 6516-09.2017.811.0018

 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: Elio Murilo Taborda e Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara de Oliveira - OAB:18817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:3406/AC, Danny Fabrício Cabral Gomes - 

OAB:6337-MS, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12.529/ES, Marina Belandi 

Scheffer - OAB:3232/AC, Roberto Duarte Junior - OAB:2485/AC

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido cautelar de exibição de 

documentos, para determinar que a Requerida traga aos autos todas as 

informações do sistema back office vinculadas ao CPF da Requerente, 

com as devidas informações financeiras.Inverto o ônus da prova em favor 

do requerente.No mais, intime-se o requerido, na pessoa de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação 

(art. 511 do CPC).Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, no 

mesmo prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito.Após, concluso para deliberação.INTIME-SE e CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104427 Nr: 230-78.2018.811.0018

 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: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairane Farias Rabelo Leitão - 

OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela provisória 

vindicada.Cite-se a parte requerida, para os termos do processo, para 

querendo apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC).Notifique-se a Coordenadora do PROCON, 

solicitando informações no prazo de 15 (quinze) dias.Após, colha-se o 

parecer ministerial.CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103572 Nr: 8536-70.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José Martins Paiva, Roberto 

Aparecido Paiva, PAIVA & HEEMAN DE PAIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 103572

SENTENÇA

Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, movida por 

ANOTNIO BARBOSA DA SILVA em face de REGINALDO JOSÉ MARTINS 

DE PAIVA e OUTROS, qualificados nos autos.

Antes mesmo do recebimento da inicial a parte autora peticiona nos autos 

(f. 44/45), relatando que não possui mais interesse na presente ação, 

pedindo pela desistência da ação.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, verifico dos autos que a parte autora declarou que não 

possui mais interesse no prosseguimento da presente demanda, sendo a 

extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas processuais e honorários.

Transitada em julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 8713-34.2017.811.0018

 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: Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Recebo a inicial em todos os seus termos. 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, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação.1- Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer junto a CEJUSC desta Comarca ou manifestar 

desinteresse na autocomposição. O prazo para contestação (de 15 

(quinze) dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.2 - Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência é obrigatório. 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. As partes devem estar acompanhadas 

de seus respectivos advogados, se houver. 3 - Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, 

caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104069 Nr: 8797-35.2017.811.0018

 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: Marco Aurélio da Costa Fávaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, 

Motomagazine Automotores Ltda - "Topical"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de assistência 

judiciária gratuita.INTIME-SE a parte demandante para que junte a inicial, 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta 

de pressuposto processual, sem nova intimação. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100410 Nr: 6891-10.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejaime Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC.

Apense-se aos autos Código 75352.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94519 Nr: 3965-56.2017.811.0018
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Instaurado litigio entre os genitores no que tange a guarda e a capacidade 

de ambos para exercer tal incumbência, orienta a doutrina e 

jurisprudências pátrias a fixação da residência de referência ao infante. 

Fixado o lar de referência à criança, deve o magistrado garantir o direito a 

convivência entre o filho e o genitor que não possui seu lar como o de 

referência, visando, além da garantia a convivência do infante com ambos 

os pais, facilitar aos genitores a regulamentação da guarda compartilhada. 

Porém não havendo campo imediato para o estabelecimento da guarda 

compartilhada, verificando-se a ausência de condições de um dos 

genitores desempenhar as funções inerentes ao poder familiar, 

excepcionalmente, pode-se atribuir a guarda unilateral ao outro genitor. 

Nesse sentido, o liceu da jurista Maria Berenice Dias: “Quando um ou 

ambos os genitores deixam de cumprir com os deveres decorrentes do 

poder familiar, mantendo comportamento que possa vir em prejuízo do 

filho, o Estado deve intervir; é prioritário preservar a integridade física e 

psíquica de crianças e adolescentes. O intuito da suspensão não é 

punitivo, pois, visa muito mais preservar o interesse dos filhos, 

afastando-os de influência nociva.” (Maria Berenice Dias. Manual de direito 

das famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 392) In 

casu, não há litígio aparente entre as partes, tendo em vista que por uma 

questão transitória e totalmente compreensível, a requerida houve por bem 

em deixar o menor em questão sob os cuidados do genitor. Não há 

alegação de qualquer das causas de suspensão ou destituição do poder 

familiar, de modo que ambos os litigantes, por opção legislativa, possuem a 

guarda compartilhada do filho comum. Com isso, é totalmente 

desnecessária a fixação de guarda unilateral ao requerente, quando o 

mesmo já possui a guarda de seu filho, que é compartilhada com a guarda 

exercida pela genitora/requerida. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro 

a liminar vindicada. Cerifique se houve a efetiva citação da requerida. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105510 Nr: 880-28.2018.811.0018

 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: Rodrigues Silva & Araújo Ltda, Araujo & Araujo Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALLÉE S/A, Banco Safra S/A, Bradesco 

Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial em todos os seus termos. 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, devendo à respectiva Secretaria, 

designar Sessão de Conciliação/Mediação.1- Citem-se e intimem-se as 

partes Rés para comparecer junto a CEJUSC desta Comarca ou manifestar 

desinteresse na autocomposição. O prazo para contestação (de 15 

(quinze) dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.2 - Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência é obrigatório. 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. As partes devem estar acompanhadas 

de seus respectivos advogados, se houver. 3 - Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no 

Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, 

caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.Expeça-se 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93080 Nr: 3229-38.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: André Luis Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei da Matta, Ceila Garcia da Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se ação de Execução por quantia certa proposta por André Luiz 

Soares em desfavor de Vanderlei da Matta e Ceila Garcia da Matta, todos 

qualificados nos autos.

A ação foi recebida às f. 19.

Antes mesmo de efetivada a citação da parte devedora, a parte autora 

acostou aos autos petição de acordo entabulado entre as partes, pugnam 

pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 27/28), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Após trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106105 Nr: 1950-14.2017.811.0019

 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: Rute Benedita Sales Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o aporte destes autos a esta Vara, primeiramente determino 

a intimação da parte requerente, por sua patrona, para ciência de sua 

tramitação nesta Comarca, bem como para que dê prosseguimento no feito 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 3723-49.2007.811.0018

 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 Jose Lindolfo Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros Brasil S/A.

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

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:5871/MS

 Vistos etc.

Consoante acórdão exarado nestes autos, e parte requerente tem que 

devolver quantias recebidas à instituição financeiro.

Realizado bacen-jud, restou infrutifera a penhora de valores suficientes 

para a restituição.

Intimado a manifestar-se, o banco quedou-se inerte.

Sendo assim, determino a intimação do banco para que requeira o que 

entender de direito, sob pena de configurar abandono da causa, gerando 

a extinção do feito.
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CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2451 Nr: 10-86.1995.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Terezinha Burile da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS E SILVA

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

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CHRISTIAN JACKS 

LINO GASPAROTTO, para devolução dos autos nº 10-86.1995.811.0018, 

Protocolo 2451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85752 Nr: 5120-31.2016.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anildo Fuhr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Valdecir Fuhr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Determino a intimação do executado por AR.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105995 Nr: 1147-97.2018.811.0018

 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 Pirovani Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Recebo a inicial em todos os seus termos. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita.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, devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação.1- Citem-se e intimem-se as partes Rés para 

comparecer junto a CEJUSC desta Comarca ou manifestar desinteresse na 

autocomposição. O prazo para contestação (de 15 (quinze) dias úteis) 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.2 - Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório. 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. As partes devem estar acompanhadas de seus respectivos 

advogados, se houver. 3 - Decorrido o prazo para contestação, intime-se 

a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos.Após, caso inexitosa a 

conciliação, concluso para ulterior deliberação.Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96749 Nr: 4995-29.2017.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandalucy Oliveira Carvalho Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - 

OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar quanto a juntada de Ref: 67 da 

parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias.

Com a manifestação, colha-se parecer Ministerial.

Após volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56859 Nr: 3075-93.2012.811.0018

 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 Iraci Cardoso dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que requeira o que de direito, vvez 

que solicitou desarquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1661-89.2014.811.0018

 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: Lucilei Alves Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Código n° 64316

Vistos em correição;

Designada audiência de conciliação, ambas as partes não compareceram, 

dando a entender que não mais possuem interesse no processo. Todavia, 

infelizmente é inviável a extinção pura e simples.

Com isso, DETERMINO a designação pessoal das partes para nova 

audiência de conciliação a ser realizada no CENTRO.

INTIMEM-SE pessoalmente as partes, consignando que a ausência da 

parte requerente será considerada como abandono do processo, com a 

consequente extinção. A ausência do requerido será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça, ensejando a imposição de multa no 

percentual de 2%, consoante § 8° do art. 334 do CPC. Nesse sentido:

 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. 

ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE SEU 

PATRONO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. ART. 485, INCISO III, E § 1º, DO CPC. ENUNCIADO Nº 240, DA 

SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Extingue-se o processo, sem resolução do 

mérito, se o feito tiver sido abandonado por mais de trinta (30) dias, e o 

patrono da parte autora, regularmente intimado em audiência de 

conciliação, instrução e julgamento, bem como a própria parte, intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito, em cinco (05) dias, 

quedarem-se inertes. 2. A extinção do processo por abandono, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por razões lógicas, não depende 

de requerimento do réu, se este não foi citado, não havendo que se falar 

na aplicação do Enunciado nº 240, da Súmula do colendo STJ. 3. Apelo 

não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 2015.09.1.008876-0; Ac. 

100.7767; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis; Julg. 

29/03/2017; DJDFTE 06/04/2017)

CUMPRA-SE.

Em Juara/MT, 8 de junho de 2017.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61244 Nr: 3858-51.2013.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Código nº 61244

SENTENÇA

 Trata-se de “Ação de Execução de Alimentos”, proposta por GISELE 

ASSUNÇÃO FRIZERA em desfavor de SÉRGIO DO CARMO FRIZERA, 

qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, o feito fora remetido ao centro de conciliação e 

mediação da Comarca, e a sessão, restou exitosa, tendo as partes 

entabulado acordo acerca do presente feito (fls. 86/87).

A Defensoria Pública pugnou pela homologação do acordo firmado (fl. 88).

Instado a manifestar o Ministério Público nada se opôs (fl. 89).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 86/87, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, 

EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1661-89.2014.811.0018

 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: Lucilei Alves Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Código nº 64316

SENTENÇA

 Trata-se de “Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha de 

Bens c/c Regulamentação de guarda e alimentos”, proposta por LUCILEI 

ALVES ARRUDA, em desfavor de REINALDO ROSA, qualificados nos 

autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, o feito fora remetido ao centro de conciliação e 

mediação da Comarca, e a sessão, restou exitosa, tendo as partes 

entabulado acordo acerca do presente feito (fls. 71/73).

Instado a manifestar o Ministério Público nada se opôs a homologação do 

acordo (78).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 71/73, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, 

EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-84.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (REQUERENTE)

JACKELINE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000028-84.2018.8.11.0018 REQUERENTE: JACKELINE CARLOS DE 

SOUZA, MARCELO JUNIOR GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida 

análise da exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da 

medida liminar pleiteada. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o 

magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo 

anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – 

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

medida almejada são o requerimento, probabilidade do direito, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. A verossimilhança está configurada pelo fato do 2º reclamante 

comprovar que é o titular da conta nº 9988-8787 a longo de mais de 10 

(dez) anos sendo, bloqueado a utilização do telefone de forma 

injustificada, bem como o periculum in mora, uma vez que o reclamante 

utiliza o numero de celular profissionalmente, e todos seus contatos são 

por meio deste, sendo que o bloqueio do telefone do reclamante vem 

causando prejuízos e, caso não seja determinado que a reclamada o 

reative in initio litis e inaudita altera parte, certamente causará outros de 

difícil reparação. Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações (contas de 

celular de 2007, 2008, 2009, 2010, mensagens da operadora, reclamação 

perante o Procon) – e, consequentemente, resultados negativos que 

podem advir de tal bloqueio na linha telefônica, ainda que pendente a oitiva 

da parte adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando o bloqueio a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao reclamado. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a 

reclamada desbloqueie/reative os serviços do numero (66) 99988-8787, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

EXPEÇA-SE ofício a reclamada, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Inverto o ônus da prova, em favor da parte reclamante. Já 

designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a 

ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 
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parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, o requerido tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-91.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ VALLEJO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000034-91.2018.8.11.0018 REQUERENTE: JOSE LUIZ VALLEJO TORRES 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações 

tecidas na petição inicial em relação aos documentos juntados, entendo 

prudente que se aguarde a contestação para que seja apreciado o pedido 

de tutela antecipada. Isso porque alega o requerente que é Policial Militar e 

percebeu descontos na sua folha de pagamento discriminadas como R$ 

150,95 – ASMATSUL, R$ 36,20 – FESSP, R$ 75,00 – GDC e R$ 130,54, e 

afirma jamais ter autorizados referidos descontos. Ademais, consta nos 

autos, que a parte promovente protocolizou pedido de cancelamento 

referente a tais descontos não autorizados e, tal requerimento aguarda 

apreciação administrativa. Assim, em sede de cognição sumária e, ainda 

pendente a análise do pedido administrativo, entendo necessário a oitiva 

da parte adversa, para apreciação do pedido liminar. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, INDEFIRO, por ora, a tutela antecipada pleiteada pela 

parte reclamante e determino o prosseguimento do feito. Já designada 

audiência de conciliação cite-se a parte requerida dos termos desta ação 

e intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à sessão, 

consignando que deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) dias após 

a audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Com a defesa, intime-se a parte autora para, 

no mesmo prazo – 5 dias, apresentar impugnação. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação já 

designada, 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-76.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000035-76.2018.8.11.0018 REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Da detida análise da exposição fática, verifico que o autor 

merece o deferimento da medida liminar pleiteada. Explico. Trilhando o 

entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação 

dada no encontro de Florianópolis/SC, considero que “São cabíveis a 

tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o requerimento, probabilidade do 

direito, que levam à verossimilhança do alegado, e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando 

verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da 

proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A verossimilhança está 

configurada nos autos pelo numero de protocolo de atendimento, 

mensagem de texto e fatura indicando que o serviço de SMS é ilimitado, 

bem como o periculum in mora, uma vez que a reclamante necessita da 

utilização do serviço contratado para comunicar-se, sendo que a 

suspensão do serviço vem causando prejuízos e, caso não seja 

determinado que a reclamada o reestabeleça imediatamente, certamente 

causará outros de difícil reparação. Subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações 

(protocolos de atendimentos, mensagem de texto e fatura constando que 

o serviço contratado é ilimitado) – e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir do não reestabelecimento do serviço, ainda 

que pendente a oitiva da parte adversa e eventual instrução. Ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 

300, § 3º do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a reclamada 

reestabeleça os serviços de SMS Livre – Ilimitado em favor da reclamante, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

EXPEÇA-SE ofício a reclamada, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Inverto o ônus da prova, em favor da parte reclamante. Já 

designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes com a 

ADVERTÊNCIA a parte requerente de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas e custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. 

Cite-se a parte requerida a respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como os intimem para participarem da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 

convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, 

§ 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 

aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa 

conciliatória, o requerido tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentarem suas contestações. Apresentada a defesa, 

a parte autora tem o mesmo prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. 

Após, concluso para deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE CAMPOS LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000040-98.2018.8.11.0018 REQUERENTE: MARIA IVONETE DE CAMPOS 

LUNA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A DECISÃO Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Preenchidos os 

requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da 

Lei n. 9.099/95. Cotejando as alegações tecidas na petição inicial em 
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relação aos documentos juntados, entendo prudente que se aguarde a 

contestação para que seja apreciado o pedido de tutela antecipada. Isso 

porque alega o requerente que ao tentar realizar compras a prazo no 

comércio desta urbe foi surpreendido com a negativa de crédito ante a 

inclusão de seu nome no rol de maus pagadores, afirmando que os 

débitos protestados foram objetos de acordo e encontram-se 

regularmente quitados. Todavia, observo que não consta nos autos ou ao 

menos na narrativa fática que a parte requerente tenha realizado 

diligências no sentido de resolver a quizília administrativamente através de 

pedidos junto ao requerido, não apresentando números de protocolos de 

ligações, e-mail ou reclamações para baixa e cancelamento da suposta 

inscrição indevida, bem como não conta o acordo mencionado pela parte 

autora. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO, por ora, a tutela 

antecipada pleiteada pela parte reclamante e determino o prosseguimento 

do feito. Considerando a hipossuficiência da parte reclamante, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. Já designada 

audiência de conciliação cite-se a parte requerida dos termos desta ação 

e intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à sessão, 

consignando que deverá oferecer defesa no prazo de 5 (cinco) dias após 

a audiência de conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Com a defesa, intime-se a parte autora para, 

no mesmo prazo – 5 dias, apresentar impugnação. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação já 

designada, 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 2655-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 AUTOS Nº 2655-83.2015.811.0018 – Cód. 72970Vistos em 

correiçãoTrata-se de resposta à acusação proposta pela defesa do réu 

Douglas Martins Paes de Barros em que sustenta ser o caso da 

absolvição sumária.É o relato. Fundamento.Decido.Consoante a leitura do 

artigo 397 do Código de Processo Penal o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram com absoluta certeza a existência de causas de exclusão da 

ilicitude do fato, de exclusão da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime, possa absolver 

sumariamente o acusado.Veja-se que as interpretações, literal, 

sistemática e teleológica dos termos da disposição legal do art. 397 são 

todas no sentido de que se trata de norma que visa a dar mais efetividade 

e economia ao provimento jurisdicional, ao mesmo tempo em que ele possa 

ser benéfico ao acusado, com a segurança necessária ao julgamento 

justo do fato delituoso. [...]Por tais fundamentos, há indícios da existência 

do juízo de reprovação da conduta praticada pelo réu, uma vez que um 

dos requisitos para o recebimento da denúncia é justamente a justa causa 

para o seu oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a 

exigência de um lastro mínimo para a deflagração de uma ação penal, ou 

seja, o mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria 

do delito.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 17h30min (horário de Cuiabá-MT). Intimem-se as testemunhas 

arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no mandado, dia, 

hora e local. Dê-se ciência ao Ministério Público.Intime-se o denunciado e 

seu defensor.Cumpra-se expedindo o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30799 Nr: 4964-24.2008.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gonçalves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Menegassi - 

OAB:7.400/PR

 AUTOS Nº 4964-24.2008.811.0018

Código 30799

Vistos em correição, etc.

 Considerando que o réu não foi intimado da presente audiência, conforme 

se verifica nos andamentos da carta precatória, enviada à comarca de 

Colorado-PR sob o nº 0003345-38.2017.8.16.0072, redesigno a audiência 

para o dia 04 de outubro de 2018 às 15hrs30min.

 Oficie-se o 21º Batalhão de Polícia Militar de Juara-MT, para que se 

providencie o comparecimento do Sgt. Esdra Gideão de Almeida.

 Expeça-se nova carta precatória para a intimação do réu.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Às providencias.

Juara/MT, 16 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63741 Nr: 1127-48.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Wander Coronado, Luiz 

Gonçalves Torres, José Roberto Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleyson Paglioco da Cruz - 

OAB:12783/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc,

Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de José Alcir Paulino, Wander Coronado, José 

Roberto Pereira Alves e Luiz Gonçalves Torres pela prática em, em tese, 

dos crimes previstos nos artigos 89 e 90 da Lei nº 8.666/93.

A denúncia narra que no ano de 2012, neste Município de Juara/MT, o 

denunciado JOSÉ ALCIR PAULINO, então Prefeito Municipal de Juara e os 

acusados WANDER CORONADO, então secretário Municipal de Desporte, 

JOSÉ ROBERTO PEREIRA ALVES, pregoeiro oficial de licitações públicas 

promovidas pela Prefeitura Municipal de Juara dispensaram licitação fora 

das hipóteses previstas em lei, bem como deixaram de observar as 

formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade (artigo 89 da Lei 

8.666/93).

Da mesma forma, o denunciado LUIZ GONÇALVES TORRES, empresário 

nesta cidade, concorreu para a consumação da ilegalidade, 

beneficiando-se da dispensa ilegal, para celebrar contrato como o Poder 

Público (artigo 89, parágrafo único da Lei 8.666/93).

Consta ainda que todos os acusados frustraram ou fraudaram, mediante 

ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 

vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (artigo 90 da 

Lei 8.666/93).

Por fim, o denunciado WANDER CORONADO, por ato comissivo, no mês 

de dezembro de 2012, neste Município de Juara, apropriou-se de dinheiro 

de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio e alheio 

(artigo 312 do Código Penal).

A denúncia foi recebida no dia 12 de maio de 2014 (fl. 783).

 Os denunciados foram devidamente citados (fl. 792).

Em sua defesa o denunciado Alcir José Paulino alegou várias questões 

meritórias, como a ausência de dolo, asseverou que as contas do 

exercício de 2012 foram devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas, 

aduziu que foi instaurado um inquérito para investigar a suposta 

irregularidade na formatação e execução do contrato, dentre outras 

alegações defensivas e no final pugnou pela improcedência da ação.

Wander Coronado em sua defesa também apresentou questões de mérito, 

como ausência de dolo, aduziu que não tinha acesso à documentação 

referente ao procedimento licitatório, asseverou que a contratação da 

empresa vencedora do certame licitatório não foi se sua responsabilidade 

e ao final requereu a absolvição do denunciado por inexistência de provas 

para condenação (fls. 1124/1137).

A Defensoria Pública apresentou defesa em favor de José Roberto Pereira 
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Alves em que pugnou pela absolvição do denunciado, alegando atipicidade 

da conduta (fls. 1160/1164).

O denunciado Luiz Gonçalves Torres também apresentou defesa por meio 

da Defensoria Pública em que alegou ausência de justa causa para o 

oferecimento da denúncia, bem como atipicidade de conduta (fls. 

1165/1171).

É o relato do necessário. Decido.

Quanto à alegação de ausência de justa causa, entendo que a presente 

ação apresenta lastro probatório mínimo apto a justificar a deflagração da 

persecutio criminis.

Malgrado os argumentos lançados pelos acusados em suas respostas à 

acusação, tenho que restam presentes elementos suficientes que, ao 

menos em tese, indicam suposta prática delituosa narrada na denúncia.

De fato, pelos documentos acostados aos autos, numa análise preliminar, 

não vislumbro que a conduta imputada aos acusados seja atípica, pois há 

indícios de que os denunciados frustraram ou fraudaram mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório, conforme documentos juntados na exordial 

acusatória.

Tais fatos, portanto, são suficientes para referendar a justa causa para a 

ação penal, a qual, conforme cediço se consubstancia na presença de 

suporte probatório mínimo a lastrear a acusação.

Verifica-se, portanto, a presença de indícios de que os acusados podem 

ter agido de forma contraria à lei, mostrando-se cabível e adequada a 

presente ação penal para a apuração de tais fatos.

 Ademais, no que tange à alegação de ausência de dolo, o argumento 

reclama produção de prova, o que o impede de acolhê-lo nessa fase 

processual. Em resumo, ainda que a suposta ausência de dolo exclua, em 

tese, a tipicidade do fato delituoso, não me é dado presumi-la aqui, à 

míngua de prova pré-constituída nesse sentido.

No que refere a atipicidade de conduta, verifico que há indícios da 

existência do juízo de reprovação da conduta praticada pelo réu, uma vez 

que um dos requisitos para o recebimento da denúncia é justamente a 

justa causa para o seu oferecimento, porquanto esta deve ser entendida 

como a exigência de um lastro mínimo para a deflagração de uma ação 

penal, ou seja, o mínimo de convencimento possível sobre a materialidade 

e autoria do delito.

Consigno que a abertura de fase instrutória não implica em Juízo de 

certeza, tampouco se traduz na condenação do denunciado, significando 

unicamente, a instauração do procedimento por intermédio do qual se 

perseguirá a descoberta da verdade real.

Quanto as demais alegações, verifica-se que estas devem ser analisadas 

no mérito da causa, haja vista o questionamento quanto às provas, o que 

me leva a concluir que se confunde com o mérito da questão.

Cumpre ressaltar que, na atual fase processual, se busca apenas indícios 

da autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou 

seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação 

de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução criminal.

Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 26 de março de 2018, às 14h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se a defesa dos acusados.

Às providências.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104095 Nr: 18-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rodrigues Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc,

Compulsando atentamente os autos, observa-se que o acusado 

encontra-se preso preventivamente nos presentes autos, contudo, 

quando o feito veio à conclusão para designação de audiência não estava 

com a devida informação de que se tratava de réu preso, razão pela qual 

a audiência foi designada para o mês de outubro de 2018.

Assim, considerando que o réu está preso pelo presente feito, antecipo a 

audiência para o dia 27 de abril de 2018, às 16h00min.

Verifica-se que à ref. 29 o acusado constituiu advogada e apresentou 

resposta à acusação pugnando pela absolvição sumária.

Contudo, observa-se que já houve análise do pedido de absolvição 

sumária na defesa apresentada pela Defensoria Pública à ref. 25.

Assim, considerando que o réu constitui advogada, determino que a 

secretaria cadastre a defensora do réu no Apolo e informe ao defensor 

público sobre a constituição de advogado pelo acusado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 2655-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Promovo a intimação dos Advogados do Réu para se manifestar acerca 

da decisão de fls. 112.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69066 Nr: 812-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Intimar a defesa do réu para apresentar seus memoriais no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1565-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra, Juliano Garutti de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Promovo a intimação dos(as) Advogados(as) do réu, para se, manifestar 

acerca da decisão de fls. 157

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56021 Nr: 2248-82.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Lima Silva, Roberto Rico Aljona

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Promovo a intimação dos Advogados dos réus para se manifestarem 

acerca da decisão de fls. 178

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira
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 Cod. Proc.: 61929 Nr: 4557-42.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermeraldo Palacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Promovo novamente a intimação do Advogado do réu para apresentar 

memoriais escritos acerca da decisão de fls. 86 e 86v

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69141 Nr: 862-12.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcidio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos em correiçãoTrata-se de resposta à acusação apresentada pela 

defesa do acusado JOSÉ ALCIDIO DE LIMA.É o relato. 

Fundamento.Decido.Consoante a leitura do artigo 397 do Código de 

Processo Penal o juiz pode absolver sumariamente o réu quando 

constatado que os elementos trazidos configuram com absoluta certeza a 

existência de causas de exclusão da ilicitude do fato, de exclusão da 

culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime, possa absolver sumariamente o 

acusado.Veja-se que as interpretações, literal, sistemática e teleológica 

dos termos da disposição legal do art. 397 são todas no sentido de que se 

trata de norma que visa a dar mais efetividade e economia ao provimento 

jurisdicional, ao mesmo tempo em que ele possa ser benéfico ao acusado, 

com a segurança necessária ao julgamento justo do fato 

delituoso[...].Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 

397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de abril de 

2018, às 15h30min (horário de Cuiabá-MT). Intime-se o acusado e as 

testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75715 Nr: 71-09.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacir da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16.273/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a denúncia, para condenar o acusado Joacir da Silva Almeida pela prática, 

da contravenção penal de vias de fato e pelo crime de lesão corporal, 

praticados no âmbito das relações domésticas, de modo que passo a 

dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA.DOSIMETRIA DA 

PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (artigo 129, § 9º do CP[...]Não 

verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.Não há 

causas de aumento ou diminuição da pena.Incidindo a regra do cúmulo 

material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o réu cumprir 3 

(três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal e 15 

(quinze) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, 

praticados no âmbito das relações domésticas.Em análise novamente do 

artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 

do Código Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, estabeleço o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena.Em face da natureza 

do delito, não cabe a conversão em pena restritiva de direito (Súmula 588 

do STJ).Tendo em vista que a pena é inferior a dois anos, o sentenciado 

faz jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, devendo o réu cumprir as 

seguintes condições pelo prazo de dois anos: a) proibição de frequentar 

bares, boates e afins. b) proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Condeno o 

acusado ao pagamento das custas processuais.Por fim, concedo ao 

acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o 

trânsito em julgado[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87138 Nr: 301-17.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Cód. 87138

Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 

reanálise da necessidade de manutenção dos armamentos em depósitos 

judiciais.

O artigo 25 da Lei 10826/03 aduz que as armas de fogos apreendidas 

serão encaminhadas ao exército quando não mais interessarem à 

persecução penal. Vejamos:

“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”.

Sendo assim, intime-se o acusado, para manifestar seu eventual interesse 

na restituição da arma, no prazo de 10 (dez) dias.

Saliento que para tal intento, o réu deverá apresentar o registro da 

referida arma, devidamente atualizado, do contrario, esta será encaminha 

ao exercito, nos termos do art. 25 artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da 

Resolução nº 134/2011-CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 2413-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Giovani Gasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Vistos etc.

Considerando que a data aprazada para a realização da presente 

audiência é ponto facultativo, conforme portaria nº 678/2017 - PRES, 

redesigno a audiência para o dia 25 de abril de 2018, às 14h30min.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76704 Nr: 579-52.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT
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 Vistos etc.

Considerando que na data aprazada para a realização da presente 

audiência é ponto facultativo, conforme portaria nº 678/2017 - PRES, 

redesigno a audiência para o dia 25 de abril de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 70243 Nr: 1366-18.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizinho Mercio Negrini Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Vistos etc.

Considerando que na data aprazada para a realização da presente 

audiência é ponto facultativo, conforme portaria nº 678/2017 - PRES, 

redesigno a audiência para o dia 25 de abril de 2018, às 15h00min.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 020/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro desta Comarca de Juína, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Capítulo 1, seções 2 (Da Função 

Correicional) e 3 (Roteiro de Correição), da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o teor do Ato n.º 192/2016-CM, que o titularizou como 

Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Juína;

CONSIDERANDO o teor da Portaria n.º 008/2018, que estabeleceu a 

realização de Correição Ordinária Geral na Secretaria da Segunda Vara 

de Juína-MT no período de 25 de janeiro de 2018 à 23 de fevereiro de 

2018;

 E ainda, CONSIDERANDO a necessidade de dilação do prazo para 

proceder vistoria e levantamento dos processos, livros, pastas e também 

avaliar a gestão administrativa e manutenção da metodologia de trabalho 

implantados na Secretaria da Segunda Vara desta Comarca;

 RESOLVE,

Art. 1.º – PRORROGAR, nos termos do art. 18, §§ 1.º e 2.º, da CNGC-MT, 

o prazo de realização dos trabalhos da Correição Geral Ordinária da 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Juína, que compreenderá, 

portanto, o período de 25 de janeiro de 2018 à 25 de março de 2018;

Publique-se, Cumpra-se e Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Douto Representante do 

Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil/Subseção de Juína e 

afixe no átrio do Fórum para conhecimento geral.

Juína, 23 de fevereiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

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 NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em diligencia ao endereço do mandado, 

fui informa que há muitos anos a parte não reside ali. Dirigi-me, ainda, até o 

Bar do Brizola, onde fui informada que a parte está em tratamento na 

cidade de Barretos - SP, razão pela qual deixo de intima-lo da perícia. 

JUÍNA/MT, 23 de fevereiro de 2018. LETICIA DA SILVA GOMES Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001325-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001325-42.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: EGNO DE SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: ROZINEIA DE 

SOUSA DIAS VISTOS ETC. Considerando que este Magistrado está 

respondendo cumulativamente pela Vara Única da Comarca de Brasnorte 

e pela Primeira Vara e Juizado Especial desta Comarca e, ainda, pelo fato 

haver necessidade de readequar a pauta de audiências, ANTECIPO a 

audiência anteriormente designada (id. 10683062) para o DIA 05 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 13:10 HORAS. Intimem-se as partes. Cumpra-se com 

urgência. Às providências. Juína, 19 de Fevereiro de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000052-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. D. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000052-28.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: JOSE GERALDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: JESSI 

A P A R E C I D A  C O S T A  D O  N A S C I M E N T O  A u t o s  nº 

1000052-28.2017.8.11.0025 VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Divorcio 

Consensual ajuizada por JOSÉ GERALDO DO NASCIMENTO e JESSI 

APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO. Consta nos autos que os 

requerentes casaram-se em 21.06.1986, sob o regime de Comunhão 

Parcial de Bens e, que desta união, adveio o nascimento de 02 (duas) 

filhas, hoje maiores de idade. Por ocasião da união, o casal informa que 

adquiriram dois imóveis e que detêem apenas a posse de ambos, sendo 

que o cônjuge varão ficará com imóvel onde reside neste município de 

Juína/MT e a cônjuge varoa ficará com imóvel onde reside localizado no 

município de JI-Paraná/RO. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

deixou de intervir no feito em face da ausência de interesse de incapazes 

(ID nº. 11364314). É o relatório. Fundamento e decido. Estando o processo 

em ordem e sendo a questão unicamente de fato sem que haja 

necessidade de produzir provas em audiência, julgo antecipadamente a 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em análise perfunctória, verifico que o pedido inicial merece prosperar. A 

demanda versa sobre pedido de divórcio consensual, uma vez que os 

requerentes estão separados de fato a mais de 10 (dez) anos e 

manifestaram o desejo de por fim ao vínculo conjugal. Os bens havidos na 

constância do casamento serão partilhados na forma descrita na exordial 

(id. 4653385), arcando cada qual com as despesas que se fizerem 

necessárias para a devida regularização destes. Por terem condições de 

proverem a própria subsistência, os autores entendem não haver 

necessidade de pensão alimentícia entre os mesmos. Ressalta-se, que 

ambas as filhas do casal são maiores e independentes, não havendo, 

portanto, necessidade de fixação de alimentos, guarda e visitas. 

Considerando satisfeitas as exigências legais do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, com alteração determinada pela Emenda 

Constitucional 66/2010, diligente e atento com a verdade dos fatos dos 

autos, é de rigor deferir o pedido inicial. Ante o exposto e por tudo o que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial para 
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DECRETAR o divórcio e o fim do vínculo matrimonial entre JOSÉ GERALDO 

DO NASCIMENTO e JESSI APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO, nos 

termos do artigo 226, § 6º, da CF, com alteração dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66/2010 e, por consequência HOMOLOGO por sentença 

o acordo avençado entre as partes para que surta os jurídicos e legais 

efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I e III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. A autora continuará usando nome de casada, 

qual seja: JESSI APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO. Custas pelo 

Estado, por serem os requerentes beneficiários da justiça gratuita. Com o 

trânsito em julgado, determino a expedição de mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente, para providências cabíveis. Após, 

arquive-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 23 de 

fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000189-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000189-73.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ANDREIA OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Autos nº 1000189-73.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Recebo a petição 

inicial, pois atende aos requisitos do artigo 319, do Novo Código de 

Processo Civil. CITE-SE o executado para que oponha embargos a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, se quiser, nos termos do 

artigo 910, do NCPC. Decorrido o prazo e, se nada opor o Executado, 

DETERMINO a Secretaria que requisite o pagamento por meio do 

Presidente do Tribunal de Justiça deste Estado. DEFIRO as benesses da 

Justiça Gratuita, uma vez que o requerimento tem por escopo o 

recebimento de honorários advocatícios arbitrados após convocação por 

meio do Judiciário para atendimento profissional as pessoas que se 

enquadram na Lei nº 1.060/50. Após, concluso para deliberações. Às 

providências Juína, 21 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO)

JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA OAB - PR56519 (ADVOGADO)

FABRICIO ZIR BOTHOME OAB - RS44277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS AUGUSTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS TERESA D AMICO VALDIVIESO BONET OAB - PR41096 

(ADVOGADO)

YARA DAMICO OAB - PR14258 (ADVOGADO)

CARINA DANIELA DE SOUZA LIMA OAB - PR63820 (ADVOGADO)

 

Certifico que ambas as partes manifestaram desinteresse na composição 

consensual em Audiência de Conciliação/Mediação no CEJUSC ( ids. nºs. 

11804694 e 11808991). Assim, nos termos da legislação em vigor e do 

provimento 56/2007 CGJ, impulsiono os autos para que aguarde o decurso 

de prazo para a apresentação da contestação, nos termos do artigo 335, II 

do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000095-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000095-28.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: IVONETE BARBOSA REQUERIDO: VERA LUCIA BARBOSA 

Processo n.° 1000095-28.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Determino a 

permanência dos autos em gabinete concluso para sentença. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Juína, 23 de fevereiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000911-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (AUTOR)

CLARI JOSE STUANI (AUTOR)

OSWALDO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CANDIDO PEREIRA (RÉU)

HENRIQUE "DO BAR NOVO HORIZONTE" (RÉU)

JOAO CARLOS DA SILVA (RÉU)

JULIO CESAR SOUZA SILVA (RÉU)

VALTON RODRIGUES SOARES (RÉU)

ELIAS MOURA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000911-44.2017.8.11.0025 AUTOR: 

WELINTON JOSE SERPA GIL, CLARI JOSE STUANI, OSWALDO LOPES DE 

SOUZA RÉU: JOAO CARLOS DA SILVA, AILTON CANDIDO PEREIRA, 

JULIO CESAR SOUZA SILVA, VALTON RODRIGUES SOARES, ELIAS 

MOURA DA SILVA, HENRIQUE "DO BAR NOVO HORIZONTE" Processo n.° 

1000911-44.2017.8.11.0025 VISTOS ETC. Declino a competência do 

processo para Vara Especializada em Conflitos Agrários de Cuiabá-MT, 

tendo em vista, já existir um processo em conexão de n° 849878 que 

tramita na mesma. Saem os presentes intimados. Às providências. Juína, 

23 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001380-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMERCINA FERREIRA INACIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001380-90.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: LUZIA INACIO DE JESUS REQUERIDO: OMERCINA 

FERREIRA INACIO Processo n.° 1001380-90.2017.8.11.0025 VISTOS ETC. 

Determino a permanência dos autos em gabinete concluso para sentença. 

Saem os presentes intimados. Às providências. Juína, 21 de fevereiro de 

2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000965-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FREITAS FAGUNDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000965-10.2017.8.11.0025 AUTOR: 

BRAZ MARTINS RÉU: EDSON FREITAS FAGUNDES Processo n.° 

1000965-10.2017.8.11.0025 VISTOS ETC. Deixo para analisar o pedido 

liminar após a juntada de Contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia. Saem os presentes intimados. Às providências. Juína, 23 

de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90180 Nr: 4474-39.2012.811.0025

 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: MRPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 DECISÃO FLS. 1.197/1.198: "Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por MARIA REGINA PIRES ITO em face da 

sentença acostada às fls. 1192/1194. [...] Dessa forma, os aludidos 

embargos merecem prosperar, eis que revelam a nítida existência de erro 

material na decisão proferida, fato processual este que merece o amparo 

legal. Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para corrigir o erro material 

existente na sentença e fazer constar o nome de solteira correto da 

embargante, qual seja “MARIA REGINA PIRES DA ROSA”, nos termos do 

art. 1.022, inciso III, do CPC. Outrossim, cumpra-se in totum a sentença de 

fls. 1.192/1.194."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 135954 Nr: 534-56.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR ALVES DE SOUZA ROVARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA POLITÉCNICA DO NOROESTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA REDESIGNADA PARA O DIA 03 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 14H00MIN, NA CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA 

DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 150-22.2014.811.0094 (22029, DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ-MT), NOS TERMOS DO DESPACHO 

DE FL. 48: "VISTOS ETC. Ante o teor da certidão retro, REDESIGNO a 

audiência para o DIA 03 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14h:00min. Comunique-se 

o Juízo deprecante."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 33787 Nr: 1970-70.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - Juina-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRNA TACIANA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 02. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 117503 Nr: 8610-74.2015.811.0025

 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 BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CAMILA MARIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA 

NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 01. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91957 Nr: 7-80.2013.811.0025

 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: WALTER DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 DESPACHO FL. 622: "Vistos etc. Intime-se o réu para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 572/582-v. 

Outrossim, determino, desde já, a intimação do assistente litisconsorcial 

EDMILSON ANTÔNIO BRAVO para comparecer à audiência já designada. 

Após, aguarde-se a realização da audiência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121256 Nr: 2143-45.2016.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAITANO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 SENTENÇA FLS. 32/34: "VISTOS ETC. 1. Cuida-se de Embargos à 

Execução opostos às fls. 05/12 por JOSÉ CAITANO NASCIMENTO em face 

da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo 

BANCO DO BRASIL S/A. [...] II - DISPOSITIVO 14. Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO 

opostos e, consequentemente, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. 15. Condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), cuja cobrança fica suspensa por ser a parte 

embargante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do 

NCPC. 16. Translade-se cópia dessa decisão aos autos do Processo nº 

37-81.2014.811.0025 – Código 98228). 17. Transitada em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112175 Nr: 3688-87.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAROSTICA ME, JAURI MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) SETOR 

INDUSTRIAL. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 
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DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119407 Nr: 1050-47.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEMAD AGUSTINI BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K DE OLIVEIRA NOATTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA Mª ANGELINI DE ANDRADE 

PESSOA - OAB:OAB/MT 18.053, MARCOS GATTASS - OAB:OAB/MT 

12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) 

INDUSTRIAL. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90517 Nr: 4852-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO RODRIGO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54459 Nr: 795-02.2010.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA APARECIDA RIDIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLINDO RIDIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112436 Nr: 3849-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA ULHOA ADJUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4217-14.2012.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN RAMONE GOULARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCIO DALEFFI, SÃO CAETANO 

TRANSPORTADORA LTDA, FRIGORÍFICO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, SILVIA BONTEMPO - OAB:4.186, SILVIO EDUARDO 

POLIDORIO - OAB:13968/MT

 ISTOS ETC. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

se concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 5412-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VV, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI - 

OAB:OAB/MT 14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA REDESIGNADA PARA O DIA 04 

DE ABRIL DE 2018, ÀS 17H00MIN, NA CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA 

DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 12395-80.2017.811.0055, DA SEGUNDA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 934-75.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALCINEIA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LUCIA COUTINHO B. 

BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079, FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13320

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DO 

DESPACHO DE FL. 137: "Vistos etc. [...] Outrossim, INTIME-SE o réu 

VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o nome completo de sua esposa e o correto endereço onde 

a mesma pode ser encontrada. Com a devida manifestação do réu, 

DETERMINO desde já a intimação da esposa para comparecer à audiência 

supracitada."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 934-75.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALCINEIA SILVA DA COSTA, ODAIR JOSÉ DA 
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SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARME LUCIA COUTINHO B. 

BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079, FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18.590/MT, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13320

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA PARA O DIA 05 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16H30MIN, NOS 

TERMOS DO DESPACHO DE FL. 137: "Vistos etc. DEFIRO o pedido retro e 

REDESIGNO a audiência anterior para o dia 05 de abril de 2018, às 

16h30min. Caberá ao advogado das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

do CPC. A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha 

implica a desistência de sua inquirição. Outrossim, INTIME-SE o réu 

VALDECIR ANTONIO PRESTES DE OLIVEIRA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o nome completo de sua esposa e o correto endereço onde 

a mesma pode ser encontrada. Com a devida manifestação do réu, 

DETERMINO desde já a intimação da esposa para comparecer à audiência 

supracitada."

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 33917 Nr: 2074-62.2006.811.0025

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUINA FOX LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Compulsando os autos, 

observo que da fl. 103 em diante houve equívocos processuais que 

devem ser sanados para evitar futuras alegações de nulidade. Explico. 1. 

A decisão de fl. 102 determinou que os sócios (Ezico Alves de Almeida e 

João Lensen de Almeida) fossem citados por edital. 2. Contudo, o Gestor 

Judiciário da época equivocou-se e citou, desnecessariamente, a empresa 

executada (já citada por carta de citação – fl. 12v) e não os sócios 

indicados. 3. O Juízo da época não observou a sucessão o referido erro e 

nomeou curador especial que, oportunamente, indicou tais equívocos para 

requerer a nulidade de citação e arguir a impossibilidade dos sócios 

figurarem no polo passivo da ação, eis que não citados (fls. 115/117). 4. 

Portanto, razão assiste ao curador especial, de modo que CHAMO O 

FEITO À ORDEM para revogar a citação por edital de fls. 103/104 e os atos 

posteriores. 5. Tendo em vista que a curadora especial não pode, nem 

deve, sofrer prejuízo em razão de erro do Judiciário, fixo em seu favor 

honorários dativos no montante de 01 (um) URH da tabela atual da OAB. 6. 

Expeça-se a certidão de honorários em favor da defensora dativa, nos 

termos do Prov. 09/2007-CGJ e intime-a para retirar a certidão na 

Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. 7. No mais, cumpra-se 

atentamente a decisão de fl. 102, isto é, citem-se por edital os sócios 

Ezico Alves de Almeida e João Lensen de Almeida. Às providências. 

Juína/MT, 29 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101883 Nr: 2835-15.2014.811.0025

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu nesta Secretária a Dra. Enadia Garcia dos 

Santos Ribeiro, oportunidade na qual apresentou informações da 

Corregedoria do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso fls.50/51, 

requerendo expressamente o Desarquivamento do Processo para as 

providências necessárias. Do exposto, procedi o desarquivamento nesta 

data para ulteriores determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106571 Nr: 886-19.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 CARDOSO DOS SANTOS, VANILZA BASTA 

DOS SANTOS, REGINALDO PEREIRA ROCHA, ROSALINA DOS SANTOS 

ROCHA, MARINA CARDOSO HELWIG, ILDO WRUCH HELWIG, MARILENE 

DOS SANTOS HELVIG, GILDO HELVIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 "Vistos em correição. DEFIRO os pedidos de fls. 246/247. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018 às 14h30min. 

Proceda-se as intimações e comunicações necessárias. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. Juína /MT, 26 de fevereiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127556 Nr: 955-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

1. RECEBO o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) nos autos, o que 

faço com espeque no art. 593 do CPP.

2. Caso ainda não apresentada(s), VISTA ao(s) apelante(s) para suas 

razões, sob pena de subida sem elas (art. 601 do CPP) e, OFERECIDAS ou 

CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 600 do CPP), ao(s) apelado(s) para 

contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135323 Nr: 16-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, FELIPE 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 (...)DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

05/03/2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesas e se procederá ao interrogatório 

dos acusados;III) 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;2. DOS PEDIDOS DE 

REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS ACUSADOSTrata-se de 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado 

WANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA, alegando, em síntese, que não 

procedem às alegações expendidas na denúncia, bem como é réu 

primário, trabalhador, possui residência fixa e não persistem os motivos 
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que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva e, ainda requer a 

aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em caso de não 

acolhimento do pleito (fl. 95-147).Por sua vez, o acusado FELIPE SOARES 

também formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sob a 

alegação de que possui residência fixa e pretende colaborar com toda a 

persecução penal, bem como é tecnicamente primário e possuidor de bons 

antecedentes criminais (fl. 174-189).Instado a manifestar, o Ministério 

Público manifestou pelo indeferimento de ambos os pedidos (fl. 

190-192).Muito bem.INDEFIRO os pleitos de revogação das prisões dos 

acusados, uma vez que não houve qualquer alteração fática do cenário 

de risco à ordem pública a justificar a alteração (natureza “rebus sic 

stantibus” da decisão judicial).Com efeito, conforme já mencionado 

anteriormente, é necessário instruir o processo para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Vistos,

DESIGNO o dia 27/02/2018, às 10h para realização de audiência, 

objetivando inquirir a testemunha preservada, residente nesta Comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102161 Nr: 3073-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI LUCIANO MENALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 (...) De resto, vale o registro de que este enfrentamento pelo juízo do 

pleito da Defesa dá-se como característica inerente ao dever de 

fundamentar, e “tampouco implica em antecipação do juízo de mérito a 

externalização das razões de decidir a respeito de diligências, prisões e 

recebimento da denúncia, comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo 

dever de fundamentar estampado na Constituição Federal” (TRF-4 - ACR: 

50465129420164047000 PR 5046512-94.2016.4.04.7000, Relator: JOÃO 

PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 23/01/2018, OITAVA 

TURMA). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 2211-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE, JOÃO MARIA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

externada na denúncia para CONDENAR os réus VANDERLEI AREIA 

BONFANTE e JOÃO MARIA DE LIMA como incurso nas penas do art. 157, 

§ 2º, I e II, do CP (1º fato), e art. 157, § 2º, II, do CP, duas vezes (2º e 3º 

fato), todos na forma do art. 71 CP. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, 

COLOCANDO imediatamente em LIBERDADE VANDERLEI AREIA 

BONFANTE e JOÃO MARIA DE LIMA se por outro motivo não estiverem 

presos, RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.DEVERÁ 

o Oficial de Justiça CERTIFICAR no ato da soltura o endereço atualizado 

dos réus, bem como informe aos acusados que sua liberdade não 

significa o fim do processo, já que condenado deverá cumpri-lá tão logo 

transcorrer o trânsito em julgado.EXPEÇA-SE a certidão de honorários 

determinada às fl. 106 e 258, ANOTANDO-SE no relatório nos termos do 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas à e. CGJ. P. 

I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 3455-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DO ADVGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, CONFORME DETERMINADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4564 Nr: 5417-37.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZEBIO ALVES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 2073-28.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVETLAINE FERNANDES REIS, KESSIE 

JHONES SCOLARI SOARES, Anderson Aparecido Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, ISAIAS RAMOS FRANÇA - OAB:16144

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DR EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS, para que proceda com a devolução dos autos no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, nos moldes do artigo 431 da 

CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102997 Nr: 3780-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais da defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130536 Nr: 2863-75.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEIMISSON OLIVEIRA DE JESUS, LUIZ 

FERNANDO APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 Intimação da advogada Dra. Enádia Garcia dos Santos Ribeiro, para no 

prazo legal apresentar as alegações finais da defesa do réu Dheimisson 

Oliveira de Jesus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108969 Nr: 2076-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA SOUZA, WEVERTON DA 

SILVA LOPES, CARLOS ROBERTO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 Intimação do advogado Dr. Caio Fernando Gianini Leite para no prazo legal 

apresentar as alegações finais da defesa do réu Carlos Roberto Alves 

Maia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127556 Nr: 955-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DA APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103525 Nr: 4189-75.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104381 Nr: 4666-98.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ DE LIMA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o 

MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

16/05/2018, às 15h00min. EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO 

COERCITIVA para as testemunhas Francisco e Jarbas, SALVO se houver 

justificativa. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95532 Nr: 3839-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu VANDERLEI BUENO, nas penas do art. 

184, § 2º, do CP. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena: Pena: reclusão, de 2 

(dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 1º FASE Analisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 

1)Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal; 2)Antecedentes: não há registros negativos;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)Circunstancias: ínsitas do tipo;6)Motivos: são inerentes ao tipo penal; 

7)Consequências: próprias do crime; 8)Comportamento da vítima: 

inexistente. FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. 2ª FASERECONHEÇO a atenuante da confissão, contudo, por 

força da Súmula 231 do STJ, DEIXO de diminuir a pena pois foi fixada no 

mínimo legal.3ª FASEInexistem causas de aumento ou de diminuição de 

pena.Assim, FIXO a pena DEFINITIVA em 2 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.A pena deverá ser cumprida em 

REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. 

Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95890 Nr: 4245-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos. DEFIRO o pedido da Defesa de fl. 104/108. REDESIGNO a 

audiência para o dia 08/05/2018, às 16h. INTIMEM-SE. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124922 Nr: 4363-16.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBIO MARTINS FREISLEBEN, Rg: 

20006853, Filiação: Neri Afonso Freisleben e Francilene Martins da Silva., 

data de nascimento: 15/11/1987, brasileiro(a), natural de Juina-MT, 

Telefone 66 9 9944-2118. atualmente em local incerto e não sabido
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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, HOMOLOGO a desistência da ação, e por 

consequência, tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse 

nas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

aplicadas e JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 20 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.: 133015 Nr: 4480-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIASMAR DO NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 16), 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 WILLIASMAR DO 

NASCIMENTO GOMES, 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.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Intimação do advogado dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, Ana Lúcia Barbosa da 

Silva; Lucineia Peres Rosante e Mario Heleno de Morais Pereira, tendo em 

vista a certidão negativa de fl. 227/245.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95736 Nr: 4063-59.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOELMA PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03969341108, Filiação: Maria Dorcelina dos Santos, data de nascimento: 

22/12/1991, brasileiro(a), natural de São Felix do Araguaia-MT, solteiro(a), 

do lar, Telefone 66 9689-6265. 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 oferece denúncia contra JOELMA 

PEREIRA DOS SANTOS, como incursa no artigo 21 do Decreto-Lei 

3.688/41.

Despacho: Vistos,Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, 

cuja imputação encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a 

denúncia oferecida.CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) 

supramencionados para, nos termos do art. 396 do CPP:(a) TOMAR(EM) 

CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;(b) RESPONDER(EM) À 

ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, contados do efetivo 

cumprimento do mandado de citação (Súmula 710/STF).Na oportunidade 

da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER INFORMADO(A, S) e 

ADVERTIDO(A, S) de que:(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para 

apresentar defesa;(b) caso não tenha condições de contratar um(a) 

advogado(a) ou não o contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á 

nomeado um(a) Advogado(a) Dativo(a);Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

indagar ao(s, a) acusado(s, a) se ele(s) pretende(em) ou não constituir 

advogado(a), bem como as razões de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 

4º, da CNGC).(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá 

procurar a Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca 

do procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).O(A, S) 

acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que não 

poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).INDEFIRO os itens pleiteados na cota 

ministerial no que tange aos requerimentos de folhas de antecedentes 

criminais, bem como certidão criminal do Cartório Distribuidor desta 

Comarca, uma vez que o Ministério Público, ostentando o poder de 

requisição, não comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte do art. 

1.373, II, da CNGC.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123436 Nr: 3516-14.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, Cpf: 

00719600316, Rg: 23010092002-7, Filiação: Joana Santos de Araújo, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece denúncia contra MANOEL 

SANTOS DE ARAÚJO, como incurso nas sanções dos artigos 303 e art. 

306 c.c, art. 129, §1º I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos,I – 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) 

denunciado(a) está suficientemente ident ificado(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.É verdade que os invocados elementos não 

foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual não servem 
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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 procedência ou não das alegações do Ministério 

Público.Com efeito, a imputação encontrou respaldo nos elementos 

inquisitoriais, razão por que RECEBO a denúncia oferecida contra o(a) 

acusado(a) MANOEL SANTOS DE ARAÚJO, qualificado(a) nos autos.II - 

CITAÇÃO PARA RESPOSTACITE-SE o(a) ACUSADO(A) para, nos termos 

do art. 396 do CPP,(a)TOMAR CIÊNCIA da acusação, nos termos da 

denúncia;(b)querendo, RESPONDER À ACUSAÇÃO por escrito, em dez 

(10) dias, contados da citação, nos termos do art. 396 do CPP. O prazo 

será contado da data do efetivo cumprimento do mandado de citação e 

não da sua juntada nos autos, na forma da Súmula 710/STF.Na 

oportunidade da citação o(a) acusado(a) DEVERÁ SER INFORMADO(A) e 

ADVERTIDO(A) de que:(a)PODERÁ contratar advogado para apresentar 

resposta à acusação (defesa preliminar);(b)caso não tenha condições de 

contratar um advogado para defesa ou não contrate nenhum advogado no 

prazo de 10 (dez) dias, a Defensoria Pública assumirá a defesa ou, não 

havendo Defensoria Pública na Comarca, ser-lhe-á nomeado um 

Advogado Dativo;(c)Em havendo Defensoria Pública na Comarca, e se 

desejar o acusado, poderá, desde já, afirmar que deseja ser defendido(a) 

pela Defensoria Pública e, assim, esta assumirá a defesa imediatamente e 

ele(a) poderá dirigir-se à sede da Defensoria Pública para entrevistar-se 

com o Defensor Público, fornecer subsídios para a apresentação da 

defesa e informar os nomes das testemunhas que deseja que sejam 

inquiridas;(d)caso esteja preso, seu cônjuge, companheiro(a) ou qualquer 

familiar poderá dirigir-se à Defensoria Pública para tal finalidade ou, em 

não havendo na Comarca, procurar a Secretaria da 3ª Vara desta 

Comarca para orientar-se acerca do procedimento de nomeação de 

advogado dativo.Na RESPOSTA, o defensor constituído ou nomeado por 

este juízo, de acordo com o disposto no art. 396-A, do CPP, PODERÁ: (a) 

arguir preliminares; (b) alegar quaisquer matérias que interessem à 

defesa; (c) juntar documentos; (d) apresentar justificações; (e) 

especificar provas; (f) arrolar até 8 testemunhas; (g) requerer 

esclarecimentos de peritos; e (h) apresentar exceção de suspeição, de 

incompetência do juízo, de litispendência, de ilegitimidade de parte ou de 

coisa julgada, a qual, nos termos do art. 396-A, § 1º, do CPP, será 

processada em separado, de acordo com os arts. 95 a 112 do CPP.O(A) 

acusado(a) ainda DEVERÁ SER ADVERTIDO(A) de que, depois de 

citado(a), não poderá mudar de residência ou dela se ausentar sem 

comunicar a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado(a), pois, 

caso não seja encontrado(a) nos endereços fornecidos, os atos 

processuais serão realizados sem a sua presença, o processo seguirá à 

sua revelia e até mesmo a audiência de instrução e julgamento poderá ser 

realizada sem sua presença.DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, 

as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (item 

7.5.1.4 da CNGC).III - AUDIÊNCIA ÚNICADepois da manifestação do 

Ministério Público sobre a RESPOSTA apresentada pela Defesa, este 

Juízo, decidindo sobre as alegações e requerimentos apresentados, 

designará AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, que será realizada 

de acordo com o disposto no art. 400 do CPP, para: (a) a inquirição do 

ofendido, se possível, e das testemunhas arroladas na denúncia e na 

resposta da defesa; (b) colheita de esclarecimentos dos peritos, o que 

dependerá de requerimento prévio, de acordo com a exigência do § 2º do 

art. 400 do CPP; (c) realização de acareações e reconhecimento de 

coisas e pessoas; (d) colheita do interrogatório, se o réu desejar, que 

será realizado de acordo com o disposto nos arts. 185 a 188 do CPP; (e) 

realização de debates orais, nos termos do art. 403 do CPP; e (f) 

julgamento. O réu tem o direito de acompanhar a produção da prova e, 

assim, querendo, poderá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento que será designada.IV - REQUERIMENTOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICOINDEFIRO os requerimentos pleiteados na cota ministerial, uma 

vez que o Ministério Público, ostentando o poder de requisição, não 

comprovou a impossibilidade de fazê-los, forte no item 7.5.1, III, da CNGC 

.CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

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, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 22 de fevereiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME (RÉU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

16/03/2018, às 16:00h. Poderá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WLLYANA MACHADO BEHENCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

16/03/2018, às 16:10h. Poderá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROZ DOS SANTOS CASTANHARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

16/03/2018, às 16:20h. Poderá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000199-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 às 12:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-92.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLARETE ANDRIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES, DIAS & DIAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

sua advogada, acerca da audiência de conciliação designada para 

16/03/2018, às 16:40h. Poderá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-58.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PANUNCIO GOMES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-05.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VICTOR SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN FER METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010494-02.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000743-76.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000146-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

SUZANA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

16/03/2018, às 16:50h. Poderá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000148-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO SCHERER BATISTA (REQUERIDO)

ANA PAULA SCHERER BATISTA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para 

16/03/2018, às 17:10h. Poderá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-05.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S A BARRETO - ME (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o AR negativo, tem o presente a finalidade de intimar a 

parte Exequente para requerer o que entender de direito, em 05(cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010216-64.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, tem o 

presente a finalidade de intimar a parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 13:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN ALECRIN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 14:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 14:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE EDUARDA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 14:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 14:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 16:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANI GONCALVES DA ROSA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 17:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000149-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARELIZA SIMIONATTO DERNER (REQUERIDO)

CLAUDETE DERNER CARNEIRO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 17:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Portaria
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PORTARIA Nº. 002/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, JUÍZA 

DE DIREITO, COORDENADORA DA JUSTIÇA COMUNITARIA E DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

NA FORMA DA LEI E; Considerando a Lei Estadual n. 8.161 de 14 de julho 

de 2004 que instituiu a Justiça Comunitária, bem como o Regimento Interno 

da Justiça Comunitária, de 16 de agosto de 2011 e a Lei federal n. 

9.608/1998, torna pública, por meio do Edital n. 06/2018/JC/PRES 

(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico Ed. n. 10189, p. 26, em 

30/1/2018) a Abertura de Seleção para Recrutamento dos Interessados no 

Serviço Voluntário, sem vínculo empregatício, como Agente Comunitário de 

Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária), com atribuições dispostas no 

artigo 8° e incisos da Lei estadual n. 8.161/2004; Considerando a 

necessidade de formação de uma Comissão de Apoio para auxiliar, 

coordenar e fiscalizar os trabalhos atinentes à seleção, conforme item 1.2 

do Edital n. 06/2018/JC/PRES;

R E S O L V E: Art. 1º DESIGNAR os servidores efetivos abaixo 

relacionados para, sob a presidência da primeira, compor a Comissão de 

Apoio à Seleção para Recrutamento dos Interessados no Serviço 

Voluntário, sem vínculo empregatício, como Agente Comunitário de Justiça 

e Cidadania (Justiça Comunitária) da Comarca de Mirassol d’Oeste:

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito Diretora do Foro e Coordenadora da 

Justiça Comunitária - Presidente

Marisa Minowa, matr. 23773 - Secretária

Edmilson Barbosa da Silva, mat. 8516, Eliete Lopes de Lima Machado, matr. 

2061 e Fermino Castilho Junior, matr. 1374 - Membros

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

P. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 26 de fevereiro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito Diretora do Foroe Coordenadora da Justiça 

Comunitária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NABIA CRISTIANE DE ANDRADE MAZALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Considerando o transcurso do prazo da R. Decisão de Id. 

11592726, procedo com a INTIMAÇÃO do requerente para pugnar no que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 15 de Maio de 2018 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, 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: 1000145-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 15 de Maio de 2018 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, 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: 8010615-77.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT0014214A (ADVOGADO)

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAELE SILVA OAB - SP0367381A (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

JOSE GONCALVES PICHININ OAB - MT0002337A-B (ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca da R. Sentença de Id. 111397276, bem 

como da parte executada para que apresente os dados bancários 

necessários à expedição de Alvará de Levantamento para restituição dos 

valores depositados em excesso, consoante determinado pela sentença 

retro mencionada. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de 

janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Comarca de Nova Mutum

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010418-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELAR MORCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010418-18.2017.8.11.0086 Polo ativo: JONATA AVELAR MORCH Polo 

passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Vistos, etc. Converto em diligência. Intimem-se o Reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos documento apto a atestar 

a causa da morte dos frangos, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

COPLAR COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010297-87.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDILBERTO PEDROSO DE 

ALMEIDA FILHO REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, COPLAR 

COMERCIAL LTDA - EPP, MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA. 

Vistos, etc. Expeça-se carta de citação para a segunda Reclamada Coplar 

Comercial Ltda. EPP para o endereço informado na petição de id. n. 

9698330. Designe-se nova audiência de conciliação intimando-se as 

partes para comparecimento. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: VALDIR PAULINO DO 

NASCIMENTO Dados do Processo: Processo: 1000367-67.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 21.127,72 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 27/06/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: VALDIR PAULINO 

DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL 

DE MATTOS - MT0013477S Nome: VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA DAS CONCHAS, 1578, CENTRO, STA RITA TRIVELATO - 

MT - CEP: 78453-000 REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Endereço: EDIFÍCIO NAÇÕES UNIDAS., 11711, EDIFICIO MAPFRE, 

BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-908 Senhor(a): 

REQUERENTE: VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

26 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-12.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CANELA DA CONCEICAO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO Dados do Processo:  Processo : 

8010647-12.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.291,18 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: 

REQUERENTE: JESSICA CANELA DA CONCEICAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - MT0009119S-A Nome: 

JESSICA CANELA DA CONCEICAO Endereço: Rua DAS SAMABAIAS, 

1680, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA 

MARI - MT0003056A Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Avenida 

AVENIDA DOS UIRAPURUS, 213, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 26 de fevereiro de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000569-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILGO PATZLAFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PIZZATTO OAB - MT0005082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gianne H Mafissoni (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000569-44.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ILGO PATZLAFF REQUERIDO: 

GIANNE H MAFISSONI Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento 

antecipado do mérito, razão pela qual se torna necessária a realização de 

audiência de instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim 

sendo, designo audiência de instrução, a ser conduzida pela juíza leiga 

desta comarca, a realizar-se no dia 06 de abril de 2017, às 15h00 

devendo ser intimadas as partes para comparecerem, esclarecendo que 

cada uma poderá arrolar até 3 (três) testemunhas que deverão 

comparecer independentemente de intimação do juízo (art. 455 do CPC). 

Esclareço, ainda, que não comparecendo a parte Reclamante, o processo 

será extinto, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não 

comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-81.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO KRIEGER BOHNERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES & PIANESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010095-81.2015.8.11.0086 REQUERENTE: DIEGO KRIEGER BOHNERT 

REQUERIDO: GONCALVES & PIANESSO LTDA - ME Vistos, etc. A hipótese 

não permite o julgamento antecipado do mérito, razão pela qual se torna 

necessária a realização de audiência de instrução para melhor 

esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo audiência de instrução, a 

ser conduzida pela juíza leiga desta comarca, a realizar-se no dia 02 de 

abril de 2017, às 16h00 devendo ser intimadas as partes para 

comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar até 3 (três) 

testemunhas que deverão comparecer independentemente de intimação 

do juízo (art. 455 do CPC). Esclareço, ainda, que não comparecendo a 

parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos do artigo 51, inciso 

I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma 

lei. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BOTELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARINA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000084-44.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SAMUEL BOTELHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: NAZARINA ALVES Vistos, etc. A hipótese não 

permite o julgamento antecipado do mérito, razão pela qual se torna 

necessária a realização de audiência de instrução para melhor 

esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo audiência de instrução, a 

ser conduzida pela juíza leiga desta comarca, a realizar-se no dia 06 de 

abril de 2017, às 16h00 devendo ser intimadas as partes para 

comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar até 3 (três) 

testemunhas que deverão comparecer independentemente de intimação 

do juízo (art. 455 do CPC). Esclareço, ainda, que não comparecendo a 

parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos do artigo 51, inciso 

I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma 

lei. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-80.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (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:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010248-80.2016.8.11.0086 REQUERENTE: WILSON MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento antecipado do mérito, 

razão pela qual se torna necessária a realização de audiência de 

instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo 

audiência de instrução, a ser conduzida pela juíza leiga desta comarca, a 

realizar-se no dia 02 de abril de 2017, às 15h00 devendo ser intimadas as 

partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar 

até 3 (três) testemunhas que deverão comparecer independentemente de 

intimação do juízo (art. 455 do CPC). Esclareço, ainda, que não 

comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos 

do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo as partes 

Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se 

extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-30.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

UNIDAS S/A (RENT A CAR) (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010176-30.2015.8.11.0086 REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, UNIDAS S/A 

(RENT A CAR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento antecipado do mérito, 

razão pela qual se torna necessária a realização de audiência de 

instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo 

audiência de instrução, a ser conduzida pela juíza leiga desta comarca, a 

realizar-se no dia 02 de abril de 2017, às 14h00 devendo ser intimadas as 

partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar 

até 3 (três) testemunhas que deverão comparecer independentemente de 

intimação do juízo (art. 455 do CPC). Esclareço, ainda, que não 

comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos 

do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo as partes 

Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se 

extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE INES NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOSIENE INES NONATO Dados 

do Processo: Processo: 8010236-32.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

399,73 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/07/2018 

Hora: 15:00 REQUERENTE: JOSIENE INES NONATO Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A Nome: 

JOSIENE INES NONATO Endereço: Rua DOS TUIUIUS, LT 22, QD 11, 

NOSSA SENHORA APARECIDA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/nº, 

Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): REQUERENTE: JOSIENE INES NONATO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 
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nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

26 de fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIENE INES NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

8010236-32.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 399,73 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 11/07/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

JOSIENE INES NONATO Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE 

FIGUEIREDO PAGOTTO - MT0020983A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 

9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final 

transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010647-12.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CANELA DA CONCEICAO (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:

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 8010647-12.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICA CANELA DA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto 

apenas em seu efeito devolutivo, com gratuidade recursal, a qual defiro 

com ocasião desta. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 5 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL BALBINOT LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000238-62.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO ALEXANDRE DA 

SILVA REQUERIDO: HOTEL BALBINOT LTDA - EPP Vistos, etc. A hipótese 

não permite o julgamento antecipado do mérito, razão pela qual se torna 

necessária a realização de audiência de instrução para melhor 

esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo audiência de instrução, a 

ser conduzida pela juíza leiga desta comarca, a realizar-se no dia 06 de 

abril de 2017, às 14h00 devendo ser intimadas as partes para 

comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar até 3 (três) 

testemunhas que deverão comparecer independentemente de intimação 

do juízo (art. 455 do CPC). Esclareço, ainda, que não comparecendo a 

parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos do artigo 51, inciso 

I da Lei 9.099/95 e não comparecendo a parte Reclamada, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz, consoante se extrai do artigo 20 da mesma 

lei. Cumpra-se. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CHAGAS FERRACIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000159-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: AMELIA CHAGAS FERRACIOLI REQUERIDO: BANCO BMG 

Processo nº 1000159-83.2017.8.11.0086 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. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Deixo de acolher a preliminar de decadência visto que não 

ocorreu decadência do direito, pois se trata de relação de trato 

continuado. Passo à análise do mérito. 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 Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Conforme consta dos 

autos, a parte Reclamante não reconhece a existência de vínculo 

jurídico/negocial com a Reclamada mediante contratação cartão de crédito, 

aduz não reconhecer a legitimidade dos descontos efetivados 

mensalmente junto ao seu salário sob a epígrafe de "Cartão de Crédito", 

pleiteando a suspensão dos descontos, devolução em dobro dos valores 

subtraídos e indenização por danos morais. No entanto, da análise dos 

autos verifico que não assiste razão à parte reclamante, uma vez os 

descontos referem-se ao pagamento consignado pelo saque direto via 

cartão de crédito das quantias de R$ 2.500,00 em 06/09/2013, R$ 2.265,00 

em 05/09/2014, R$ 2.505,00 em 17/02/2014, R$ 2.500,00 em 16/03/2015 e 

R$ 5.421,31 em 26/08/2015, conforme comprovantes de TED juntados à 

contestação, além disso, de acordo com o contrato apresentado pela 

Reclamada, a mesma autoriza o desconto em folha dos valores 

decorrentes do cartão de crédito. A simples denominação do contrato - 

TERMO DE ADESÃO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA – 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO– já mencionam a 

contratação e utilização do cartão. Assim, a afirmação da Reclamante de 

que não realizou a contratação de cartão de crédito não deve prosperar. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Revogo a liminar deferida. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de freitas 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, 16 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTO MARCOS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000532-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: OLINTO MARCOS OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em 

razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de 

perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de 

Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, 

simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados 

Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2º da Lei 

9.099/95. Noticia a parte Reclamante que na unidade consumidora do 

imóvel que locava foi realizada ligação direta (gato) de todos os ramais de 

energia d do prédio. Assim o reclamante atribui o tal “gato” a vizinhos e por 

se tratar de kitnets não há como se atribuir com segurança que o 

reclamante seja responsável pela prática do ato em controvérsia. 

Ademais, conforme notificação da concessionária de energia elétrica, a 

multa gerada se deu por autorreligação da UC, sendo que o único 

beneficiário de tal ato seria o próprio demandante. O mais sensato a fim de 

se concluir com certeza os fatos postos em controvérsia na lide, seria a 

realização de perícia técnica, dilação probatória que não se compatibiliza 

com o rito deste juízo. Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação 

jurisdicional, mas de incompatibilidade da causa com o procedimento 

instituído pela lei de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará 

à parte, a qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, 

com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito o presente feito. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 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, 26 

de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CALHEIROS DE LIMA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000033-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREA CALHEIROS DE LIMA DA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: OI S.A. Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 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, e, portanto, dispensável 

dilação probatória, consoante preceitua o inciso I, do artigo 355, do Código 

de Processo Civil. Não há 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 a análise 

da questão controvertida. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Andrea 

Calheiros de Lima da Silva Castro em desfavor de Oi S.A. 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 
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constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito (art. 373 I e II). 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. No mais, 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. Em síntese, relata a Reclamante que efetuou 

com atraso o pagamento de duas faturas de sua linha telefônica, o que 

acarretou a suspensão do serviço. Informa que após adimplir os débitos e 

mesmo em constante contato com a Reclamada, o serviço não foi 

restabelecido e que a Reclamada continuou a alegar inadimplência. Fatos 

deram ensejo ao aforamento da presente ação. Em sede de contestação a 

Reclamada alega que existem débitos pendentes referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2016 e que não houve repasse de informação 

de pagamento para o seu sistema, que não há ilicitude de sua parte, bem 

como combate os pedidos de anulação dos débitos e de indenização por 

danos morais. No entanto, embora todos os argumentos tecidos, a 

Reclamada não se desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, 

art. 373, II), vez que não comprovou que o serviço telefônico tenha sido 

restabelecido dentro de um prazo razoável após o pagamento integral das 

faturas, o que invariavelmente culmina na sua responsabilização pela 

falha na prestação do serviço. Imperioso, destacar que o deslinde da 

questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “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”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e, repito, não tendo ele se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

Reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se fidedignos, portanto, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada deixou de 

recompor o serviço telefônico mesmo após o pagamento das faturas. 

Quanto ao pleito de compensação pelo dano moral, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Todavia, considerando os transtornos 

experimentados pelo Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

à Reclamada, que poderia ter solucionado o problema administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Trago à colação a seguinte ementa nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única Recurso Cível: 

0010049-21.2015.811.0058 Nº novo: 8010049-42.2015.811.00387 Juizado 

Especial Cível de Araputanga Recorrente: Oi S/A Recorrido: Zilah Canuto 

de Souza EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA 

MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. TENTATIVA DE 

SOLUCIONAR O IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Caracteriza ato ilícito a suspensão imotivada dos serviços telefônicos 

contratados pelo consumidor. Tentativa de resolução do impasse 

extrajudicialmente que não obteve êxito. O telefone é considerado 

indispensável à vida moderna. A suspensão do serviço acarreta, 

inegavelmente, transtornos ao usuário, que excedem a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a 

redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada no valor total de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não se mostra excessivo. Recurso 

não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100492120158110058/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016) (g.n.) Assim, reputa-se 

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). No que 

concerne à 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 de 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. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial 

para DECLARAR nulos os débitos nos valores de R$ 155,96 (cento e 

cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e R$ 147,39 (cento e 

quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) eis que comprovadamente 

quitados; e para e CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro 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 a contar da citação, com resolução do mérito, 

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

opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

n. 8078351]. Sem custas e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença 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. 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 fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODIR ESTEVAO CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000210-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ODIR ESTEVAO CELLA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade ativa. Acontece que no 

presente caso, a unidade consumidora nº 1941206 tem como titular o Sr. 

FLAVIO JOAO CELLA, contudo, a Reclamação foi promovida por ODIR 

ESTEVAO CELLA. No mesmo sentido, mesmo a parte autora mencionando 

que é pai do detentor da unidade consumidora e que é o proprietário do 

imóvel cuja unidade consumidora é a 1941206, constam nas faturas de 
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prestação de serviço de energia elétrica nome diverso do atual postulante. 

Com efeito, o art. 18º do CPC estabelece que ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando a lei autorizar. Dessa forma, 

pelo que consta nesse caso específico de relação de consumo, não estão 

presentes as figuras da representação processual ou substituição 

processual. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa de ODIR 

ESTEVAO CELLA e, com amparo no Art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas 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, 25 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-13.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR BONATO BIANCHEZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010440-13.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ARTUR BONATO BIANCHEZZI REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito 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. Quanto ao pedido de retificação do polo 

passivo, acolho-o para que passe a constar a nova razão social da 

reclamada Unic Educacional Ltda, CNPJ sob o nº 14.793.478/0001 -20. 

Que o sr. Gestor faca as devidas alterações. 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. O caso se refere a reclamação com pedido de declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais formulada pelo 

Reclamante, visando ver-se compensado pela falha na prestação de 

serviços da Reclamada ante a negativação indevida de seu nome junto ao 

SERASA, no valor de R$ 3.268,32 (três mil e duzentos e sessenta e oito 

reais e trinta e dois centavos). O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que somente se 

candidatou ao programa estudantil – FIES, recebendo uma bolsa de 100%, 

contudo como foi aprovado em universidade pública nunca efetivou o 

contrato com a reclamada ou o FIES, sendo indevida a anotação junto ao 

SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva 

acerca da existência de obrigação contraída que em tese resultaria do 

cancelamento de Parcelamento Estudantil Privado, forçoso reconhecer 

não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, de forma 

inequívoca, tal assertiva, na medida em que não junta aos autos o termo 

de contratação do referido financiamento. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito, apresentando, no mínimo, o contrato de financiamento devidamente 

assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação foi realizada por “call 

center”, ônus do qual não se desincumbiu. No caso, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) 

tornar definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida; b) declarar 

a inexistência do débito no valor de R$ 3.268,32 (três mil e duzentos e 

sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) ; e b) condenar a 

Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Devolva-se 

o caução. Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Luciana Gomes de Freitas 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, 26 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010020-71.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIS FELIPE LAMMEL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. FUNDAMENTO E DECIDO. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. O caso se refere a Reclamação com pedido de tutela 

antecipada formulada pelo Reclamante, visando ser compensado pela 

falha na prestação do serviço da Reclamada, diante do fato da cobrança 

de valores elevados na faturas de energia elétrica, referente aos meses 

04/16, 05/16, 11/16 e 12/16. Da análise do consumo mensal do Reclamante 

verifica-se que perfazem verossímeis as assertivas no sentido de que 

existiu de fato uma irregularidade na medição do consumo. As faturas dos 

meses contestados estão muito acima da normalidade da faixa de 

consumo do reclamante. As prestadoras de serviço público, como é o 

caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano 

(art. 14 do CDC). Da análise do consumo mensal da Reclamante 
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verifica-se claramente uma enorme variação no registro, senão porque 

houve um salto do registro de 1380kwh aferido em 03/2016 para 2893kwh 

para o mês de 04/2016, 2716 Kwh para o mês 05/16, 1592 Kwh para o 

mês 11/16 e 3125 Kwh para o mês 12/16, enquanto a média dos seis 

meses que antecederam o aumento foi de 979 Kwh. Mormente, afigura-se 

indiscutível que a Reclamante é hipossuficiente técnica e jurídica frente à 

Reclamada, que além de deter consigo todas as informações e estruturas 

técnicas acerca de sua atividade, é uma litigante constante em questões 

dessa natureza. Sendo assim, a solução mais adequada e equânime para 

o caso é que as cobranças correspondentes aos faturamentos dos 

meses 04/16, 05/16, 11/16 e 12/16 devem ser readequadas de acordo 

com a média dos seis meses anteriores a elevação do consumo, 

perfazendo a importância equivalente R$ 815,06 (oitocentos e quinze reais 

e seis centavos) cada, ficando, desde já, desconstituído o débito cobrado, 

via de consequência. Quanto ao pedido de repetição do indébito no que se 

refere aos meses de 04/16, 05/16 e 11/16, os quais foram quitados na 

quantia de R$ 2.943,29 (dois mil novecentos e quarenta e três reais e vinte 

e nove centavos), abatendo desse valor a quantia exata a ser cobrada, 

R$ 815,06 (oitocentos e quinze reais e seis centavos), referente ao mês 

de 12/16, verifico que o Reclamante pagou a mais o valor de R$2128,23 

(dois mil cento e vinte e oito reais e vinte e três centavos). Com relação à 

indenização por danos morais, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, 

o abalo a moral da parte Reclamante, que se sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, considerando que tentou solucionar o problema de 

forma administrativa e se viu totalmente frustrada. Além disso, o corte de 

energia afigura-se ilícito frente o questionamento da medição do consumo. 

Tais fatos não podem ser confundidos com meros aborrecimentos 

comuns, pois abalam qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus 

compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante 

as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o 

dever da Reclamada de indenizar o usuário/consumidor lesado. Ante o 

exposto, opino pela PRODECÊNCIA PARCIAL dos pedidos para 

CONDENAR a Reclamada a reembolsar o Reclamante o valor de 

R$2128,23 (dois mil cento e vinte e oito reais e vinte e três centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data da propositura da 

ação e com juros de mora de 1% a.m. a partir do desembolso, e Condenar 

a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas 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, 26 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010423-79.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOABI JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA KACMARECK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010423-79.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOABI JOSE RODRIGUES EXECUTADO: JUREMA 

KACMARECK Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Da análise dos autos denota-se que o 

Exequente informou o cumprimento integral da obrigação, consoante 

petição de id. n. 9518516. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. 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 Lei. 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, 26 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-46.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO)

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LOPES LIMA OAB - MT0013814A (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SANDRO RAMIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010033-46.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIANA COSTA BEBER REQUERIDO: VOLKSWAGEN DO 

BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA. 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 ação 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. n. 6444005] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 11317199], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção do presente 

cumprimento 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. 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, 26 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010613-37.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCIANO CANEVESI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010613-37.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: ALEX MARCIANO CANEVESI EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia no medidor para solução do 

presente litígio. Ora, no caso, o Reclamante sustenta que não utilizou o 

valor cobrado em fatura. Por outro lado a Reclamante sustenta que o 

meddor do reclamante estava irregular gerando as faturas contestadas. 

Entretanto, os laudos técnicos da reclamada não são sufientes para aferir 

se houve ou não alteração no medidor e se o consumo efetivo da unidade 

foi o cobrado pela ré. Ou seja, para que se resolva o conflito, imperioso 

realização tanto nas instalações do reclamante quanto no medidor em 

referência por meio do competente perícia. 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(...). Aliás, nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

para comprovar a irregularidade dos valores cobrados pela ré ou do 

medidor, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de 

demanda de menor complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO 

do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 

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. Luciana Gomes de Freitas 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, 26 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-06.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

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 8010337-06.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: FREDSON NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, BANCO 

BRADESCO SA Processo nº 8010337-06.2016.8.11.0086 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 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. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais. Relata a parte Reclamante que no mês de 

março de 2016 pretendendo comprar passagens aéreas se planejou para 

liberar todo o limite de seu cartão de crédito, realizando assim pagamentos 

antecipados. Contudo quando tentou realizar a compra das passagens em 

20/04/2016 teve seu cartão recusado por falta de limite, mesmo tempo 

efetuado três pagamentos antecipados, sendo o último na data de 11/03, 

culminando na liberação total do limite. Que pela recusa do cartão de 

crédito teve vários gastos e perdeu a chance de compra das passagens 

tendo que realizá-la em outro lugar. A reclamada alega que o reclamante 

não realizou pagamento antecipado suficiente para liberação total do limite 

do cartão, portanto incorrendo em culpa exclusiva pela negativa do cartão 

para pagamento. Restou comprovado o prejuízo causado a parte 

reclamante por não conseguir realizar compras através de seu cartão de 

crédito, mesmo tendo efetuado o pagamento dos valores para liberação do 

limite global de seu cartão mais de 15 dias antes da tentativa de compra 

em 20/04/2016, mesmo já tendo pago todos os valores em aberto do 

cartão de crédito. A reclamada por sua vez, não traz em sede de 

contestação as provas necessárias para comprovar suas alegações, 

fazendo defesa genérica, que somente prova a tese alega pelo 

reclamante. Com efeito, trata-se de relação de consumo lato sensu, 

ficando caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como ocorreu no presente caso. 

Assim, ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - art. 6º, 

inciso VIII, inverte-se o ônus da prova, já que o fato relatado pela parte 

Reclamante é verossímil, cabendo à Reclamada a prova de que não houve 

falha na prestação dos serviços ou que a recusa do cartão foi justa. Ante 

o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

CONDENAR a Reclamada (banco Bradesco) a pagar a parte Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (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 o evento danoso. 

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 
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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. Luciana Gomes de Freitas 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, 17 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-52.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010612-52.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JUNIOR CESAR DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa 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. 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 DÉBITO c/c com danos morais e 

materiais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste ao 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 (CPC art. 373, I e II). 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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o Reclamante 

contesta uma fatura referente a recuperação de consumo no valor de R$ 

888,83 (oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) De outro 

lado, a Reclamada demonstrou efetivamente a existência de irregularidade 

na unidade consumidora, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência 

de Inspeção e laudo de vistoria, demonstrando suficientemente que havia 

irregularidade na unidade consumidora, que estava fora da medição. 

Assim, há prova suficiente que demonstre que o Reclamante usufruiu da 

prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a empresa 

reclamada, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de 

receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome do 

Reclamante ao Cadastro de inadimplentes. Ademais, desnecessário o 

envio da medidor de energia elétrica para o INMETRO ou outra 

fiscalização, tendo em vista que não há problemas neste, mas sim 

manipulação dos cabos de energia elétrica com o intuito de fraudar o 

consumo. Aliás, referida fatura foi extraída com base em critérios técnicos 

dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da 

ANEEL, que assim dispõe: “CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS 

IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da 

Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) IV 

- efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos; a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º A 

partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais 

equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso. § 5º Nos 

casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º O relatório de 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo 

laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como 

posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele 

delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica 

de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora 

deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8º 

O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela 

distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da 

avaliação técnica do equipamento. § 9º Caso o consumidor não 

compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir 

cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, 

desde que observado o disposto no § 7º. § 10. Comprovada a 

irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será 

responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado 

por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, 

vedada a cobrança de demais custos. § 11. Os custos de frete de que 

trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I - utilização do consumo 

apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde 

que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea ?a? 

do inciso V do § 1º do art. 129; II - aplicação do fator de correção obtido 

por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de 

procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base 

do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos 3 (três) maiores 

valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, 

proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e 

reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - 

determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, 

quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no 

momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe 

residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, 

para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou V - 

utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de 
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consumo ou demanda de potência ativa da unidade consumidora variar, a 

cada 12 (doze) ciclos completos de faturamento, em valor igual ou inferior 

a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a soma dos 4 (quatro) 

menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica 

ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores a 

data de emissão do TOI, e a irregularidade não distorcer esta 

característica, a utilização dos critérios de apuração dos valores básicos, 

para efeito de recuperação da receita, deve levar em consideração tal 

condição. Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a 

devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a 

respeito dos seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória 

descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de 

consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e 

reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III - 

elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da 

medição fiscalizadora, quando for o caso; IV - critérios adotados na 

compensação do faturamento; V - direito de reclamação previsto nos §§ 

1º e 3º deste artigo; e VI - tarifa(s) utilizada(s). § 1º Caso haja 

discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos 

valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à 

distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias. § 2º Na hipótese do § 

1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, o resultado da reclamação ao consumidor, podendo enviar, se for o 

caso, a respectiva fatura de ajuste do faturamento, com vencimento 

previsto para, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis. § 3º Persistindo a 

discordância em relação às providências adotadas, o consumidor pode 

contatar a ouvidoria da distribuidora, conforme disposto no art. 201. § 4º 

Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a 

distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o 

reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.” Ademais, 

tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do Superior Tribunal 

de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a 

título de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. CÁLCULO DO 

DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO REGISTRADA. 

APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA 

ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013)Reputa-se assim 

existente a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a 

inexistência de dano moral a ser reparado. Essas premissas forçam 

reconhecer a procedência parcial do pedido apenas para que a 

concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica, com 

fundamento na fatura discutida nos autos. Incabível dano moral, tendo em 

vista que restou demonstrado a fraude no momento da medição, sendo 

que o ato ilícito da concessionária de ameaçar o corte de energia elétrica 

caracteriza mero aborrecimento. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial, mantendo a 

liminar concedida no que tange à determinação que a reclamada se 

ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Libere-se o caução em favor da requerida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). 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 por seus 

patronos. Publicada no Projudi. Luciana Gomes de Freitas 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, 26 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMA - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010024-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: AMA - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL 

LTDA REQUERIDO: OI 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 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. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Relata a 

parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e 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 da Reclamante, se limitando a alegar 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. 
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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 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.) No caso, a parte 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 parte 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 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.). 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$ 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, 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. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 25 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-80.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000023-80.2018.8.11.0012 REQUERENTE: WILTON XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por EILTON XAVIER DA 

SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido 

liminar, nos moldes do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência e evidência. Enquanto a tutela de urgência 

procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de 

difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o 

direito invocado pela parte. Dispõe o art. 300 do CPC 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. Pretende a parte 

autora a imediata exclusão de seu nome da lista de restrição cadastral 

interna do banco requerido – “lista negra”, por entender que o fato é ilícito 

e arbitrário, o qual abala seu crédito, causando-lhe enormes prejuízos 

financeiros. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que não estão preenchidos os 

requisitos ensejadores da concessão da liminar, pela ausência de 

verossimilhança das alegações da parte requerente. Em um primeiro 

momento, verifico que o ato impugnado não ofende as normas 

consumeristas, uma vez que o banco tem a liberdade de contratar, 

podendo conceder ou não o crédito com base no elemento confiança, 

inclusive baseando-se em informações internas da instituição, estando em 

exercício regular de direito. A princípio, não vislumbro irregularidade na 

restrição cadastral interna, posto não ferir a lei, a moral ou a imagem 

pública da pessoa, sendo estritamente interna para fins de análise de 

perfil do cliente, inclusive para concessão de crédito. Nesse sentido: 

CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. 

RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA. RECUSA AO FORNECIMENTO DE 

TALONÁRIO DE CHEQUES. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE CRÉDITO E 

VANTAGENS A CLIENTE. ATO COMPATÍVEL COM A REDUÇÃO DA 

CONFIANÇA CAUSADA POR INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. ILÍCITO 

RECONHECIDO APENAS PARCIALMENTE. VALOR INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO. I. A relação instituição bancária/cliente, para fins de obtenção 

de crédito, vantagens e tratamento privilegiado, tem como elemento 

essencial a confiança, que é conquistada pelo correntista ao longo do 

tempo, pela avaliação de dados como a pontualidade, capacidade 

econômica, idoneidade, e outros mais. II. Destarte, ocorrendo inadimplência 

por longo tempo, ainda que contornada, posteriormente, através de 

transação que abateu parte da dívida, natural que haja um abalo no 

"status" então já alcançado, o que justifica a atitude do banco em suprimir 

certos benefícios anteriores e negar a concessão de novos créditos 

internamente, no âmbito da própria instituição, sem com isso incidir em 

prática ilícita. III. Extrapola, no entanto, essa faculdade, o bloqueio de 

talonário de cheques da correntista, porquanto é direito do cliente a livre 

movimentação, de modo usual, seguro e cômodo, do saldo positivo que 

mantém junto ao banco, e sobre o qual não pesam quaisquer restrições 

legais ou de ordem judicial, de modo que a restrição injustamente imposta 

pelo réu causa constrangimento e fere direitos suscetíveis de reparação, 

nos termos do art. 159 do Código Civil anterior, vigente à época dos fatos. 

IV. Redução do quantum indenizatório, para compatibilizá-lo com o porte da 

lesão, que se tem como menor que a admitida pela instância a quo. V. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp 

732.189/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/03/2010, DJe 12/04/2010) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - NEGATIVA DE CRÉDITO OPERAÇÃO PRONAF - FACULDADE DA 

INSITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA – 

LIBERDADE DE CONTRATAR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR - DANO MORAL 

INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO. Embora a responsabilidade da 

instituição ré seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há 

que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato. O 

Código de Defesa do Consumidor não proíbe a elaboração, organização, 

consulta e manutenção de banco de dados sobre consumidores. 

Importante salientar que a legislação regula sua existência, em especial 

quanto à finalidade e à proteção do crédito, de maneira que a negativa do 

banco não exige fundamentação, posto que a aceitação de clientela é 

mera liberalidade, onde o Apelado avalia o risco de ter a pessoa como 

cliente. A negativa de concessão de crédito não configura ato ilícito, visto 

que as instituições bancárias não são obrigadas a contratar e nem a 

conceder crédito a qualquer pessoa do povo. A restrição cadastral interna 

não fere a lei, moral ou a imagem pública da pessoa, pelo que, é 

estritamente interna. Não há que falar em dano moral quando há a recusa 

de concessão de crédito por haver restrições em cadastro interno de 

instituição financeira. (TJMT - Ap 37398/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016) Ante o exposto, 

indefiro a liminar pleiteada. Cite-se o (a) requerido (a) do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei 

nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, cientificando-o (a) de que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei 

nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada contestar, 

em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a contestação 

pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes manifestar se 

pretendem produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, 

arrolando desde já testemunhas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Xavantina/MT, 26 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (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: 

18/04/2018 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: 1000084-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (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: 

14/06/2018 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO (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: 

14/06/2018 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: 1000108-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

19/04/2018 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: 1000114-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NERIS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

19/04/2018 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: 1000115-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

19/04/2018 Hora: 16:00 , 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: 1000116-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR RIBEIRO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

25/04/2018 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: 1000296-94.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: CATIANE MICHELE DIAS - MT0012188A, 

da r. decisão, bem como, da audiência de conciliação designada para o 

dia: 25/04/2018 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: 1000117-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

25/04/2018 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROSA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

25/04/2018 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: 1000238-91.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LIRCA DIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37219 Nr: 443-84.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, GEDILZA 

DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, Rafael Xavier de Paula - OAB:13.969

 Execução de Honorários

Processo nº 443-84.2009.811.0023

Código nº 37219

Exequente: Schmiedel & Associados Advocacia

Executado: Mateus Rodrigues de Freitas

Executada: Gedilza de Oliveira Freitas

Vistos etc.

Proceda-se a transferência dos valores bloqueados em fls. 815-817 para 

a conta indicada pela exequente em fls. 828.

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/2015, 

DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do 

CPC/2015.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, BLOQUEIO 

RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, consoante comprovante em 

anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se a parte executada, acerca da penhora nos termos do 

art. 841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado, cabendo à Gestora 

Judiciária conferir a existência de poderes especiais para receber e dar 

quitação.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de abril de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66049 Nr: 3346-53.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO E CERNECK CAMARGO LTDA-ME, 

MARCIEL APARECIDO CAMARGO, ANA PAULA CERNECK CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 3346-53.2013.811.0023

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): SICREDI CENTRO NORTE

EXECUTADO(S): CAMARGO E CERNECK CAMARGO LTDA-ME e MARCIEL 

APARECIDO CAMARGO e ANA PAULA CERNECK CAMARGO

CITANDO(S): 1. Executado(s): Camargo e Cerneck Camargo Ltda-me, 

CNPJ: 12403284000146, brasileiro(a), Endereço: Rua da Saúde, 117, 

Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

2. Executada(s): Ana Paula Cerneck Camargo, Cpf: 01036972925 Filiação: 

, brasileiro(a), casado(a), administradora, Endereço: Avenida Perimetral 

das Samambaias , 2221, Cidade: Nova Mutum-MT

3. Executado(s): Marciel Aparecido Camargo, Cpf: 05049748909, Rg: 

9.621.305-0 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), motorista, 

Endereço: Rua da Saúde Nº 117, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/09/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 457.191,50

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 
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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: RESUMO DA INICIAL: O exequente maneja ação de 

execução de titulo extrajudicial em desfavor dos executados, acima 

qualificados, com o objetivo de receber a importância de R$ 457.191,50 (a 

atualizar) oriunda de cédula de crédito bancário nº B20230744-0, o 

exequente empreendeu diversas tentativas de composição amigável, e os 

executados sempre postergaram o pagamento, tornando necessário o 

ajuizamento da presente ação, requer a citação dos executados para que 

no prazo de 3 (três) dias (art. 652 do CPC) paguem a importância de R$ 

220.000,00 e seus consectários legais.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terão o prazo de 15 (quinze) dias para oporem 

embargos. Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 1168-92.2017.811.0023

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83409

Vistos em correição.

Considerando as informações contidas nos autos, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37293 Nr: 533-92.2009.811.0023

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:153.447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando as informações contidas nos autos, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67676 Nr: 1426-10.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDC, SUELI DA SILVA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que forneça os dados da(s) conta(s) 

corrente(s) para transferência do(s) numerário(s) de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88852 Nr: 590-95.2018.811.0023

 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: SIDNEI SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal e artigos 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar que a 

Autoridade Coatora nomeie o candidato SIDNEI SAUER (inscrição n. 

214718), aprovado em 2º lugar para o cargo de Professor de Ciências – 

Zona Rural, conforme Edital Complementar nº 012/2016 que divulgou o 

resultado final do concurso. Saliento que a posse do Impetrante está 

condicionada ao preenchimento dos requisitos e apresentação dos 

documentos necessários para a investidura no cargo público, conforme 

prevê o Edital n. 001/2016 item 2.3.Notifique-se a autoridade coatora 

cientificando-a do conteúdo da petição inicial e dos documentos juntados 

ao feito e para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que 

entender convenientes, conforme prevê o inciso I do artigo 7º da Lei nº 

12.016/2009.Cientifique-se o órgão de representação judicial do Município 

de Peixoto de Azevedo/MT, encaminhando-lhe cópia da petição inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito, em observância ao 

que dispõe o inciso II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12 parágrafo 

único).Atente-se à Secretaria para a tramitação prioritária do presente 

processo, conforme previsão do artigo 7º, § 4º, da Lei nº 

12.016/2009.Retifique-se a autuação e capa dos autos para constar como 

Impetrado: Maurício Ferreira de Souza – Prefeito do Município de Peixoto 

de Azevedo/MT.Intime-se o Impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos comprovante de endereço.Publique-se, registre-se, 

intime-se e cumpra-se.Peixoto de Azevedo, 23 de fevereiro de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65277 Nr: 2538-48.2013.811.0023

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.G. DO PRADO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da Exequente para que, no prazo de lei, indique bens do 

devedor passíveis de penhora, mormente certidão negativa de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82334 Nr: 411-98.2017.811.0023

 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
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 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8.184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cite-se conforme requerido em fls. 53/53vº.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84951 Nr: 2153-61.2017.811.0023

 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: JOSE MENDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85224 Nr: 2338-02.2017.811.0023

 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: SGTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86188 Nr: 3067-28.2017.811.0023

 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: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84836 Nr: 2076-52.2017.811.0023

 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: REINALDO DOS SANTOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13911, RODRIGO 

GUIMARÃES COLUCCI - OAB:MT/21.671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86494 Nr: 3267-35.2017.811.0023

 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: JOSE LAIRTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85083 Nr: 2237-62.2017.811.0023

 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: CLEURI JOSE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 3053-44.2017.811.0023

 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: HELENA DAMACENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84260 Nr: 1721-42.2017.811.0023

 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: JOSE ANTONIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 2585-80.2017.811.0023

 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: RAIMUNDO SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 
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OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85582 Nr: 2592-72.2017.811.0023

 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: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85890 Nr: 2830-91.2017.811.0023

 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: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86007 Nr: 2915-77.2017.811.0023

 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: NILVA DE OLIVEIRA MELO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86189 Nr: 3068-13.2017.811.0023

 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: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se o autor para declinar o endereço correto e atualizado do 

requerido, no prazo de 5 (cinco) dias.

Aportando aos autos o endereço, cite-se conforme despacho proferido 

em fls.20.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60945 Nr: 789-30.2012.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO VENITH DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 789-30.2012.811.0023 – código: 60945

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ANACLETO VENITH DUARTE

CITANDO(S): Denunciado(a): Anacleto Venith Duarte, Rg: 1013331-7 SSP 

MT Filiação: Vilson Sabino Duarte e Marina Venith, data de nascimento: 

03/07/1982, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

pedreiro/operador de máquinas agrícolas, Endereço: Rua Rio de Janeiro, 

49, Bairro: Nova Esperança, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

FINALIDADE: Citação do(a) indiciado(a), atualmente em lugar incerto, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do 

CPP), cientificando-o que, na resposta, poderá argüir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário 

(CPP, art. 406, § 3º).

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

do réu, acima identificado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no 

artigo 129, § 9º e 147, ambos do código penal. Consta no Inquérito Policial 

nº 014/2012/DPA/MT, que no dia 15/01/2012, por volta das 02h00min, na 

Rua Rio de Janeiro nº 49, Bairro Nova Esperança, Comarca de Peixoto de 

Azevedo-MT, o Denunciado ameaçou sua ex-companheira, por palavra, 

de causar-lhe mau injusto e grave, bem como ofendeu sus integridade 

corporal. Pede, por fim, que seja submetido ao devido processo legal, para 

ao final, ser condenado nos termos da Lei.

DECISÃO/DESPACHO: Ante a existência de prova da materialidade e de 

suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de 

ANACLETO VENITH DUARTE. dando-o como incurso nas sanções 

descritas nos termos da denúncia. CITE-SE o acusado, pessoalmente, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, responda à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando as testemunhas pertinentes, no máximo de 08 (oito), 

sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do CPP. Se necessário, 

providencie-se, nos termos do art. 361 do CPC, a citação do(s) réu(s) por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias. Quando do cumprimento do 

mandado de citação o Oficial de Justiça deverá indagar acerca da 

possibilidade de o(s) acusado(s) constituir advogado. (...). Cumpra-se. 

P.Az 21.10.13, Cristhiane Trombini Puiz Baggio, Juiza 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, Josélio Fernandes Luna 

- Técnico Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71620 Nr: 736-44.2015.811.0023

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI TEIXEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MOSQUITA - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 736-44.2015.811.0023 – código: 71620

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(S): VANDERLEI TEIXEIRA RIBEIRO
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CITANDO(S): Executado(s): Vanderlei Teixeira Ribeiro, Cpf: 45238197187, 

Rg: 707.057 SSP MT Filiação: Denice de Jesus Silva Ribeiro, brasileiro(a), 

natural de Guairaca-PR, solteiro(a), comerciante, Endereço: Avenida 

Jequitibá Nº 1030, Bairro: Centro, Cidade: Guarantã do Norte-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 13.893,42

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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: Fazenda Pública Estadual move esta Execução 

Fiscal em desfavor do(s) executado(s), acima qualificado(s), visando 

receber o débito de R$ 13.893,42 (treze mil, oitocentos e noventa e três 

reais e quarenta e dois centavos), cálculo de 30/07/2013, constante da 

CDA 2015193.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor 

embargos. Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 16 de fevereiro de 2018.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71733 Nr: 812-68.2015.811.0023

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELI DE FREITAS KLUGE, ADROALDO VALDECIR 

KLUGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDEMAR KLUGE, AMARILDO KLUGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5.079-B

 I M P U G N A Ç Ã O  A O  V A L O R  D A 

CAUSAAutos:812-68.2015.811.0046Código nº71733Vistos em 

correição.Trata-se de incidente de impugnação ao valor da causa nos 

apensos autos de reintegração de posse, registrados sob 

nº894-70.2013.811.0023 [Código 63815]. Alegam os Impugnantes ZELI DE 

FREITAS KLUGE e ADROALDO VALDECIR KLUGE, em síntese, que o valor 

da causa indicado na inicial – Código 63815 – R$75.000,00 -, não 

corresponde ao real benefício econômico visado nos autos principais. 

Indicaram o valor correto como sendo R$404.949,99, correspondente ao 

valor atualizado co do contrato de compra e venda apresentado pelos 

Impugnados nos autos principais.Assim, acolho o presente incidente 

processual de impugnação ao valor da causa, no sentido de elevar o valor 

da causa nos autos de Ação Divisória e Reintegração 

nº894-70.2013.811.0023 [Código 63815], para R$400.000,00 

Quatrocentos mil reais), correspondentes a 50% sobre o valor de 

R$800.000,00, competindo aos impugnados o recolhimento da diferença 

de eventuais custas processuais e taxas judiciárias.Custas do presente 

incidente pelos impugnados JOSE VALDEMAR KLUGE e AMARILDO 

KLUGE.Deixo de condenar os impugnados ao pagamento de honorários 

advocatícios, eis que incabíveis em incidentes, nos termos 85, §1º, do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado da presente decisão, 

proceda-se o traslado de cópia para os autos de ação possessória 

n º 8 9 4 - 7 0 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 2 3  [ C ó d i g o  6 3 8 1 5 ] D i l i g ê n c i a s 

necessárias.Cumpridas as determinações acima, oportunamente 

arquivem-se.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41840 Nr: 12-79.2011.811.0023

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JECDC-L

 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: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 41840

Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls.64/65, no endereço de fls.115.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35233 Nr: 1540-56.2008.811.0023

 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 LUZIA 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:

 Código nº 35233

Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao INSS, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71523 Nr: 670-64.2015.811.0023

 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: DEUSELITA LUIS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71523

Vistos em correição.

Considerando que o benefício concedido à parte autora já foi implantado 

(fls.126), aliado ao decurso do prazo sem manifestação da parte 

interessada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41623 Nr: 2245-83.2010.811.0023

 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 FERREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 41623

Vistos em correição.

Considerando que o benefício concedido à parte autora já foi implantado 

(fls.118/119), aliado ao decurso do prazo sem manifestação da parte 
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interessada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80962 Nr: 3040-79.2016.811.0023

 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: FRANCISCA ADRIANE SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da cota ministerial de fl. 58 e com base no art. 321 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora para emendar a inicial com o fim de 

que regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.Após, voltem 

conclusos.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67269 Nr: 1104-87.2014.811.0023

 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: IVONE IANOWSKI ERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 67269

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo de suspensão requerido pela parte 

autora, em cumprimento aos limites procedimentais do art. 485, § 1º, do 

CPC, intime-se o requerente, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61072 Nr: 928-79.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOANADARQUI FERNANDES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61072

Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43473 Nr: 1640-06.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EUCIADAO TEODORO MARTIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A

 Código nº 43473

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca da certidão de fls.347, no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43933 Nr: 2100-90.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMENEGILDO BIANCHI FILHO, GILBERTO 

CAVALHEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva exposta 

na denúncia, para ABSOLVER os réus HERMENEGILDO BIANCHI FILHO e 

GILBERTO CAVALHEIRO RODRIGUES da prática do crime de denunciação 

caluniosa, art.339, caput do Código Penal com fundamento no artigo 386, 

inciso III, do Código de Processo Penal .Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as demais 

determinações da Consolidação das Normas Gerais da Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça.Após, arquivem-se com as baixas e 

cautelas de estilo.Peixoto de Azevedo, 20 de fevereiro de 2018. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65028 Nr: 2277-83.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 Código nº 65028

Vistos em correição.

Ante a concordância expressa do Ministério Público (fls.223), aliada a 

concordância tácita da Defesa (fls.224), homologo o cálculo de fls.222, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Encaminhem-se cópia do cálculo de pena ao recuperando, nos termos do 

artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Certifique se o recuperando encontra-se cumprindo regularmente as 

condições impostas em audiência admonitória (fls.185/185vº).

Constatada a veracidade, aguarde-se o término do cumprimento da pena, 

devendo ser observado o prazo em que o recuperando poderá ter direito 

a progressão de regime na data de 03/08/2019, bem como à concessão 

de livramento condicional na data de 20/09/2020, conforme cálculo de 

pena em anexo.

Aproximada a data para a progressão de regime (03/08/2019), intime-se a 

Defesa para requerer o que entender pertinente, no prazo de 5 dias.

Após, manifeste-se o Ministério Publico, no mesmo prazo.

Havendo descumprimento das condições, intime-se o recuperando para 

justificar o descumprimento das condições assumidas em audiência, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de regressão de regime.

Apresentada a justificativa ou caso o recuperando não seja localizado ou 
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deixe de se manifestar, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) 

dias, voltando-me conclusos para novas deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 132-25.2011.811.0023

 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: JANAINA DE OLIVEIRA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ERNANI BARTH, LIAMAR LUCIA DE MEIRA 

BARTH, THAISA REZENDE, GERUSA HELENA SILVA, OTENÁZIO REZENDE 

FILHO, GERUSO ELEN DA SILVA, TANEA REZENDE, RUBIANE REZENDE 

RODRIGUES, ARI KARSBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUAIR MORAES ANDRADE - 

OAB:7169/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMENTE - OAB:12605, RUBIA MARA BARTH SPALATTI - 

OAB:15243, SUAIR MORAES ANDRADE - OAB:7169/GO

 Código nº 41961

Vistos em correição.

Ante a certidão de decurso do prazo sem o recolhimento das custas 

pendentes (fls. 382), anote-se a pendência no distribuidor e expeça-se 

certidão da dívida com cópia da sentença e encaminhe-se à douta 

Procuradoria da Fazenda Pública Estadual para que seja requerido o que 

de direito (artigo 352, da CNGC).

 Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88350 Nr: 267-90.2018.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFA VIEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há 

comprovação de que o autor sofrerá prejuízos pessoais e de seus 

familiares em razão do recolhimento das custas. Além disso, o autor 

exerce cargo de Diretor Executivo do Fundo Municipal deste município. Por 

fim, o extrato bancário juntado aos autos demonstra a capacidade 

financeira para arcar com as custas do processo.Sem prejuízo, 

determino:I - Intime-se o Autor para efetuar o pagamento das custas 

processuais, sobre o valor de R$ 75.716,07 (setenta e cinco mil, 

setecentos e dezesseis reais e sete centavos), no prazo de 15 [quinze] 

dias, sob pena de indeferimento da inicial.Recolhidas as custas 

processuais, cumpridos os atos acima, venham-me os autos conclusos, 

para decidir sobre os pedidos iniciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75675 Nr: 3394-41.2015.811.0023

 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: MARIA FRANCISCA GOMES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Vistos(...) HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

inciso III “b” do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Na mesma oportunidade, determino: Diante do 

principio da causalidade, condeno a Requerida ao pagamento das custas 

processuais porque se trata de grande conglomerado financeiro e detém 

capacidade financeira, além do mais, sendo a parte autora beneficiária da 

justiça gratuita não pode receber valores aos quais não detém direito, tão 

pouco transacionar custas e despesas judiciais em nome do Poder 

Judiciário, desta forma se trata de parte inválida do acordo, assim:I – 

remetam-se ao cartório distribuidor para cálculo das custas e despesas 

processuais;II - intime-se a parte requerida para pagamento das custas, 

no prazo de 15 dias, sob pena de averbação no distribuidor e expedição 

de certidão de dívida ativa e protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74841 Nr: 2822-85.2015.811.0023

 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): JOANADARQUI FERNANDES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Código nº 74841

Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

embargada/exequente para manifestar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o 

silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42553 Nr: 729-91.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 42553

Vistos em correição.

Considerando a certidão de trânsito em julgado (fls.356), arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79180 Nr: 1955-58.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES E ARAUJO LTDA ME, ALEXSANDRO 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79180

Vistos em correição.
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Defiro o pedido de fls.38/39, assim, cite-se a parte executada via edital, 

com prazo de 30 dias, transcorrido o prazo sem resposta certifique-se, 

ficando desde já nomeada a Defensoria Pública atuante nesta Comarca, 

como curadora especial (art. 72, inc. II, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40524 Nr: 1139-86.2010.811.0023

 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: VALDENIR ALVES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ODIR ROBERTI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 40524

Vistos em correição.

Considerando que o benefício concedido à parte autora já foi implantado 

(fls.131), aliado ao decurso do prazo sem manifestação da parte 

interessada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26935 Nr: 1504-82.2006.811.0023

 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: ANTONIO BATISTA 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:

 Código nº 26935

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo de suspensão requerido pela parte 

autora, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63867 Nr: 952-73.2013.811.0023

 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: ALEXSANDRA DE JESUS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada nos 

autos.

Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28996 Nr: 692-06.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERITA DIAS 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62198 Nr: 2157-74.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA E PERFUMARIA ECONOMICA 

LTDA-ME, CLAUDIO WILSON PEREIRA DE SOUZA, NILSON ROBERTO DA 

SILVA, MARLENE DE LIMA DA SILVA

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

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62198

Vistos em correição.

Consoante consulta realizada por esse Magistrado, o BLOQUEIO RESTOU 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme comprovante de fls.99/100.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado, cabendo à Gestora 

Judiciária conferir a existência de poderes especiais para receber e dar 

quitação.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85078 Nr: 2234-10.2017.811.0023

 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MESSIAS CHARLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 85078

Vistos em correição.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que a não 

localização do requerido (fls.), intime-se a parte autora, para dar 

andamento no feito, concernente em declinar o endereço correto do 

requerido, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74433 Nr: 2565-60.2015.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 74433

Vistos em correição.

Encaminhe-se os dados informados pelo subscritor em fls. 27, conforme 

solicitado em fls.26/26vº.

Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, intime-se a parte autora para 

manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será subentendido como 

concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26954 Nr: 1507-37.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRONILA ASSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80762 Nr: 2925-58.2016.811.0023

 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: MAELI DE CARVALHO SILVA

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada nos 

autos.

Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70289 Nr: 3532-42.2014.811.0023

 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: FRANCISCO SOUZA DA SILVA

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69323 Nr: 2824-89.2014.811.0023

 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: JOSE BATISTA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69323

Vistos em correição.

Intime-se o INSS para manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, 

apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me 

conclusos para a sentença.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21146 Nr: 3167-37.2004.811.0023

 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: ROSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SOARES LEANDRO - 

OAB:101.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26559 Nr: 1221-59.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NEUSA MORAES PALMEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 
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subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73322 Nr: 1842-41.2015.811.0023

 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: ROSENIR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73322

Vistos em correição.

Intime-se o médico perito para juntar aos autos a perícia, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Caso a perícia ainda não tenha sido realizada, designe-se nova data para 

sua realização e intimação da parte autora.

Aportando aos autos a perícia, conceda-se vista dos autos às partes para 

manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, apresentar alegações 

finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos para a 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75902 Nr: 3534-75.2015.811.0023

 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: JOSUE CAXIADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada nos 

autos.

Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81912 Nr: 114-91.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS REIS MEDEIROS, 

CHARLES DOS REIS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 Código nº 81912

Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida em fls. 

165-189vº.

Traslade-se cópia da petição de fls. 208/209 para os executivos de pena 

do recuperandos Marcos Antonio dos Reis Medeiros e Charles do Reis 

Medeiros.

Expedida guia de execução criminal, comunicados ao Distribuidor, à 

Delegacia de Polícia e ao Instituto de Identificação a prolação da sentença 

criminal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43775 Nr: 1942-35.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LECI DO CARMO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas nos autos, intime-se a parte 

autora para manifestar acerca de eventual satisfação integral de seu 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77350 Nr: 890-28.2016.811.0023

 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: ANGELINO SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDI ESPINELA - 

OAB:198153/SP, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - 

OAB:198.088/SP

 Processo nº 890-28.2016.811.0023 (Código 77350)

Vistos em correição,

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA movida por ANGELINO SERGIO DOS 

SANTOS em face de BANCO DAYCOVAL S/A.

Extratos do Banco do Brasil S/A (fls.83-84), indicando crédito na conta 

corrente do Autor no valor de R$1.188,61.

Contrato indica pagamento de boleto ao Banco Rural S/A no montante de 

R$3.702,38 e crédito em conta corrente no valor de R$1.188,61. (fls.50).

Diante do exposto determina-se:

I - Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias 

quanto aos extratos bancários;

II – Após, voltem conclusos.

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72629 Nr: 1403-30.2015.811.0023

 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: CEZAR LUIS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Expeça-se o necessário para a realização da audiência designada nos 

autos.

Intimem-se as partes.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39264 Nr: 2455-71.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: SPB, ROSILAINE MARCELINO PAFUME BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72273 Nr: 1167-78.2015.811.0023

 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: JAIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72273

Vistos em correição.

Defiro o postulado em fls.89, desarquive-se o presente feito e conceda-se 

vista dos autos ao requerente, pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 3095-35.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R DOS SANTOS & CIA LTDA ME, LAIR 

BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65795

Vistos em correição.

Intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida devidamente 

atualizado, bem como declinar o endereço correto e atualizado da parte 

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

Transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e em cumprimento 

aos limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se o 

exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85145 Nr: 2285-21.2017.811.0023

 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: JOACY PEREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67135 Nr: 981-89.2014.811.0023

 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: LKB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFL, VAF, VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 1609-73.2017.811.0023

 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: RAMIRO D'AVILA DIAS ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68207 Nr: 1853-07.2014.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CHRISTOVAM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 1844-45.2014.811.0023

 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: HIOL, PFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 68196

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar acerca dos documentos juntados 

em fls.126-141, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, conceda-se vista dos autos ao MPE.

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85584 Nr: 2594-42.2017.811.0023

 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: JANOR ANTONIO BURATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85771 Nr: 2732-09.2017.811.0023

 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: ESPEDITA GOMES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63941 Nr: 1053-13.2013.811.0023

 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 GONÇALVES ROMOALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 2998-35.2013.811.0023

 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): DIRCINHA LUIZ BRAGA, VALDEMAR DA 

SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64369 Nr: 1542-50.2013.811.0023

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SOUZA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64369

Vistos em correição.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que a não 

localização do requerido bem como do veículo, objeto da lide (fls.63), 

intime-se a parte autora, para dar andamento no feito, concernente em 

declinar o endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a 

conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do 

Dec. Lei 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62323 Nr: 2295-41.2012.811.0023

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO SOARES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOÉS 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOÉS - 

OAB:17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº62323

Vistos em correição.

Considerando as informações contidas nos autos, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41516 Nr: 2138-39.2010.811.0023

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando as informações contidas nos autos, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 13960 Nr: 1218-12.2003.811.0023

 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: TEREZINHA DE JESUS VIANA MARINHO, FREDSON 

JORGE VIANA MARINHO, TATIANE CONCEIÇÃO VIANA MARINHO, 

APARECIDA VIANA MARINHO, PATRICIA VIANA MARINHO, CIONE VIANA 

MARINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON PEREIRA MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO FOGAÇA NETO - 

OAB:5949-B

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se o patrono da inventariante para que apresente o endereço 

correto e atualizado do requerido Milton Pereira Mafra, no prazo de 15 

dias, advertindo que em caso de não apresentação, será aplicado o 

disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, 

considerando válidas as intimações encaminhadas aos endereços 

constantes nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85456 Nr: 2490-50.2017.811.0023

 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 MOUSINHA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81434 Nr: 3371-61.2016.811.0023

 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: IVANA GOMES NARCISO 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (laudo pericial), juntada às fls.47/48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39076 Nr: 2265-11.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PASCOAL DE TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 39076

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo de suspensão requerido pela parte 

autora, em cumprimento aos limites procedimentais do art. 485, § 1º, do 

CPC, intime-se a requerente, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66262 Nr: 167-77.2014.811.0023

 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: ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se o Banco requerido para manifestar acerca da perícia juntada, no 

prazo de 5 (cinco) dias, bem como, querendo apresentar alegações finais, 

no mesmo prazo.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para a 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85517 Nr: 2539-91.2017.811.0023

 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: EDVALDO FROES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 2540-76.2017.811.0023

 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: SABRINA DE SOUSA LIMA DA SILVA, NILZA SOUSA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:, ALEXSANDRO MANHAGUANHA - OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37219 Nr: 443-84.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, GEDILZA 
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DE OLIVEIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, Rafael Xavier de Paula - OAB:13.969

 Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários)

Processo nº 443-84.2009.811.0023 (Código nº 37219)

Exequente: Schmidel & Associados – Advocacia

Executado: Mateus Rodrigues de Freitas

Executada: Gedilza de Oliveira Freitas

Vistos em correição.

Oficie-se solicitando informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida em fls.833.

Aportando aos autos a carta precatória devidamente cumprida, 

certifique-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado, cabendo à Gestora 

Judiciária conferir a existência de poderes especiais para receber e dar 

quitação.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65792 Nr: 3092-80.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA ME, 

ORACIO BUENO DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls.99/99vº, assim, cite-se a parte executada via edital, 

com prazo de 30 dias, transcorrido o prazo sem resposta certifique-se, 

ficando desde já nomeada a Defensoria Pública atuante nesta Comarca, 

como curadora especial (art. 72, inc. II, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68258 Nr: 1904-18.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:MT0017743

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Intime-se a Defesa para apresentar alegações finais, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos para a sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 2729-54.2017.811.0023

 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: HELENI VITAL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73003 Nr: 1661-40.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO SEBOLD PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando a certidão de decurso do prazo, intime-se o exequente para 

apresentar o cálculo da dívida devidamente atualizada, bem como requerer 

o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73880 Nr: 2181-97.2015.811.0023

 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: JENECI FLOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (laudo pericial), juntada às fls. 125/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39210 Nr: 2393-31.2009.811.0023

 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): JOSE ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 39210

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20806 Nr: 3229-77.2004.811.0023

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA ANITA DOS SANTOS, PAULO LEMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVE - OAB:4.247, CELSO BUBBY REIMER DOS SANTOS - OAB:8543, 

KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o subscritor da petição de fls.261, para que informe o número do 

processo, comarca em que foi distribuído, e atual andamento processual a 

subsidiar o sobrestamento do presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42194 Nr: 371-29.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, IRINEU 

PAIANO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ 

LEMOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando as informações contidas nos autos, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85805 Nr: 2759-89.2017.811.0023

 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: MANOEL MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84865 Nr: 2097-28.2017.811.0023

 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: ALBERTINA DONATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85358 Nr: 2421-18.2017.811.0023

 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: ROSEANA KASSIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 857-82.2009.811.0023

 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: HELENA BERNARDO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE 

BERNARDO 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25553 Nr: 519-16.2006.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMANCIO DE CARVALHO, AILTON 

ALVES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 Cumprindo determinação judicial, procedo à intimação do advogado do 

acusado André Amancio de Carvalho para apresentação das alegações 

finais no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60490 Nr: 273-10.2012.811.0023

 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 

NÃO-PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOÉS 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOÉS - 

OAB:17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº60490

Vistos em correição.

Considerando as informações contidas nos autos, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 3127-35.2016.811.0023

 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: FIDELIS ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 Como o domicílio do requerente é na cidade de Matupá/MT (fls. 29/v, 51/55 

e 59/61), DECLINO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PARA PROCESSAR 

ESTE FEITO PARA A COMARCA DE MATUPÁ/MT, para onde determino a 

remessa deste processo, com as devidas baixas e anotações de praxe, 

inclusive perante a Distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 1310-67.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINALVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que forneça os dados da(s) conta(s) 

corrente(s) para transferência do(s) numerário(s) de RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85430 Nr: 2473-14.2017.811.0023

 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: TEREZINHA MARIA BREDA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 1620-78.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELEOTERIA DOS SANTOS, HENRIQUE DILAMAR 

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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63437 Nr: 484-12.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SANTANA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 56/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 35786 Nr: 2056-76.2008.811.0023

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, Max Alei Goulart - OAB:8403/MT, Rafael Xavier de Paula - 

OAB:13.969, THIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, Lisiane Valéria Linhares Schmidel - OAB:9.358, Rodrigo 

Carrijo Freitas - OAB:11.395

 Na forma do artigo 523 do CPC, 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 previsto no art. 

523 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.Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento e, também, de honorários de advogado 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 pesquisas junto aos sistemas 

informatizados à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio 

recolhimento das taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 

14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente 

poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.Peixoto de Azevedo/MT, 23 de 

fevereiro de 2018.Evandro Juarez RodriguesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63860 Nr: 945-81.2013.811.0023

 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: ANTONIA RIBEIRO REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68191 Nr: 1838-38.2014.811.0023

 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: FRANCISCO LIBORIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 
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ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68191

Vistos em correição.

Considerando as informações contidas em fls.94vº/95, expeça-se nova 

carta precatória para que seja realizado estudo social na residência do 

requerente, visando averiguar a renda per capita familiar, respondendo os 

quesitos apresentados em fls.48.

Aportando aos autos o estudo social, conceda-se vista dos autos às 

partes para manifestar, bem como, querendo, apresentar alegações finais, 

no prazo de 10 dias, voltando-me conclusos para a sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70347 Nr: 3572-24.2014.811.0023

 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: RAIMUNDO PIRES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70347

Vistos em correição.

EXPEÇA-SE OFÍCIO à Procuradoria e à Gerência Executiva do INSS, para 

fins de implantação do benefício previdenciário concedido à parte autora, 

NO PRAZO DE 15 [QUINZE] DIAS, sob pena de incorrer em crime de 

prevaricação.

Transcorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 15 

dias, informar em juízo o recebimento ou não do benefício, bem como para 

requerer o que entender pertinente, no mesmo prazo.

Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76259 Nr: 109-06.2016.811.0023

 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: RAIMUNDO NONATO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 76259

Vistos em correição.

Conceda-se vista dos autos às partes para manifestar acerca do estudo 

social (fls. 81/82), bem como, querendo, apresentar alegações finais, no 

prazo de 10 dias, voltando-me conclusos para a sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66338 Nr: 246-56.2014.811.0023

 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 PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 Código nº 66338

Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo sem manifestação da parte autora, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74618 Nr: 2670-37.2015.811.0023

 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: FRANCISCO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se o executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, 

a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80391 Nr: 2712-52.2016.811.0023

 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: SALVADOR RAIMUNDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80391

Vistos em correição.

Considerando a certidão de trânsito em julgado (fls.134), arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43476 Nr: 1643-58.2011.811.0023

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, RUY PORTELLA DE SOUZA, VALDINEI PEREIRA DA SILVA

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

OAB:156/187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que demonstre interesse no 

prosseguimento do feito em 5(cinco) dias, praticando o ato que lhe 

compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-05.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ISRAEL RODRIGUES SAID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010091-05.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: PAULO ISRAEL 

RODRIGUES SAID Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de ADVOGADA DA REQUERIDA, do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

ispositivo. Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 187,12(cento e oitenta e sete reais e doze centavos); b) determir que a 

promovida exclua o nome e CPF da promovente dos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais); c) indeferir o pleito indenizatório por danos morais por 

aplicação da súmula 385 STJ; d) Indeferir o pedido de litigância de má-fé e 

o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-05.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ISRAEL RODRIGUES SAID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010091-05.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: PAULO ISRAEL 

RODRIGUES SAID Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REGIS FERNANDO 

NIEDERAUER DA SILVEIRA E JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADOS 

DO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: ispositivo. 

Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 

187,12(cento e oitenta e sete reais e doze centavos); b) determir que a 

promovida exclua o nome e CPF da promovente dos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais); c) indeferir o pleito indenizatório por danos morais por 

aplicação da súmula 385 STJ; d) Indeferir o pedido de litigância de má-fé e 

o pedido contraposto. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Atenciosamente, 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-06.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA SILVA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO)

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO ITAU UNIBANCO S. A. (REQUERIDO)

INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

CARTORIO DO 2.0 OFICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010143-06.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 18.422,75; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE DA SILVA 

ROCHA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CARTORIO DO 2.0 OFICIO, INDUSTRIA 

DE ALUMINIOS GALLEGO DIAS - EIRELI - ME, BANCO ITAU UNIBANCO S. 

A., BANCO DAYCOVAL S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de fevereiro de 

2018. Senhor(a): EMILIANA BORGES FRANÇA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA REQUERETE, nos 

termos do processo acima indicado, para que comprove nos autos a 

impossibilidade de arcar com os custos recursais ou promover o 

recolhimento dos encargos recursais, no prazo de 10 (dez) dias. 

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 - 

STJ). Ademais, o cotejo dos documentos colacionados nos autos 

contrariam a suscitada hipossuficiência da parte autora. Destarte, 

intime-se a Requerente para que comprove nos autos a impossibilidade de 

arcar com os custos recursais ou promover o recolhimento dos encargos 

recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Certifique-se quanto a intimação e 

apresentação de contrarrazões pelas demais requeridas. Transcorrido o 

prazo, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-96.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEUZA CARVALHO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APA-AGUAS DE PEIXOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 
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Dados do Processo: Processo: 8010137-96.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 49,99; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EDLEUZA 

CARVALHO DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: APA-AGUAS DE PEIXOTO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Daniel Paulo 

Maia Teixeira Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do da requerida, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Vistos 

em correição. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela requerida 

APA - Águas de Peixoto no intuito de ver sanada eventual contradição. 

Alega a embargante que a decisão ora embargada, se mostrou 

contraditória ao julgar improcedente a ação e, ao mesmo tempo, extinguir o 

feito, sem resolução do mérito. Pois bem. Nos exatos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil: "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."Em simples análise do ato decisório, constata-se evidente 

contradição. Como bem ressaltado pelo embargante, o julgador não 

acolheu o pedido do autor e julgou extinto o processo sem julgamento de 

mérito, contrariando o disposto no artigo 487, inciso I, do CPC. In verbis: 

"(....) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. 

Consequência disso, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. (...)" Diante do 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO opostos e no mérito, 

ACOLHO os argumentos para o fim de extinguir o feito com resolução de 

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

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-18.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MORAIS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000066-18.2017.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

MORAIS DA LUZ Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): ROBERGES JUNIOR DE 

LIMA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, opino por: a) decretar a Revelia da parte promovida; b) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: c) declarar a inexistência do débito de R$400,74 (quatrocentos reais 

e setenta e quatro centavos); d) condenar a parte promovida a pagar para 

a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Intimem-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-43.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JANAINA VIANA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010082-43.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CASSIA JANAINA 

VIANA MORENO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Amanda Barbara de 

Oliveira Sodre e Daniel França Silva Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogados, do Requerido, inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) declarar a inexistência do débito de R$211,83 (duzentos e onze 

reais e oitenta e três centavos); c) condenar a parte promovida a pagar 

para a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-43.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JANAINA VIANA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010082-43.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CASSIA JANAINA 

VIANA MORENO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Amanda Barbara de 

Oliveira Sodre e Daniel França Silva Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogados, do Requerido, inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) declarar a inexistência do débito de R$211,83 (duzentos e onze 

reais e oitenta e três centavos); c) condenar a parte promovida a pagar 

para a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 
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partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-43.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JANAINA VIANA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010082-43.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CASSIA JANAINA 

VIANA MORENO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Joaquim Baltazar Garay 

da Silva e Regis Fernando Niederauer da Silveira. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogados, do requerente, inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) declarar a inexistência do débito de R$211,83 (duzentos e onze 

reais e oitenta e três centavos); c) condenar a parte promovida a pagar 

para a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-43.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JANAINA VIANA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010082-43.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CASSIA JANAINA 

VIANA MORENO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Joaquim Baltazar Garay 

da Silva e Regis Fernando Niederauer da Silveira. Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogados, do requerente, inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

a) julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: b) declarar a inexistência do débito de R$211,83 (duzentos e onze 

reais e oitenta e três centavos); c) condenar a parte promovida a pagar 

para a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d) indeferir o pedido de litigância 

de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Intimem-se. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-51.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARADONA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José de tal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000025-51.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.050,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: DIEGO MARADONA 

FERREIRA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: JOSÉ DE TAL PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): DIEGO MARADONA 

FERREIRA GOMES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

CONSTANTE DOS AUTOS Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-51.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARADONA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José de tal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000025-51.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.050,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: DIEGO MARADONA 

FERREIRA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: JOSÉ DE TAL PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: JOSÉ DE 

TAL Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença:CONSTANTE 

DOS AUTOS Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-78.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 433 de 645



JORCELIO MOREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000062-78.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.878,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JORCELIO MOREIRA 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

ARMANDO SILVA BRETAS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a 

parte promovida GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA. pagar a parte promovente a quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do 

evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). b) 

indeferir o pleito indenizatórios por danos materiais; 02) Ante o exposto, 

opino pela homologação por sentença do acordo extrajudicial celebrado 

entre a parte promovente e a promovida SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA (ID 9085245) para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais, nos termos dos artigos 54 

e 55 da lei 9099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-78.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELIO MOREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000062-78.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.878,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JORCELIO MOREIRA 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): ANA 

CAROLINA REMÍGIO DE OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogada da requerida SANSUNG ELETRONICA 

DA AMAZONIA LTDA, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). b) indeferir o pleito 

indenizatórios por danos materiais; 02) Ante o exposto, opino pela 

homologação por sentença do acordo extrajudicial celebrado entre a parte 

promovente e a promovida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

(ID 9085245) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da lei 9099/95. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-78.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELIO MOREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000062-78.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.878,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JORCELIO MOREIRA 

ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): ARLON 

DE SOUZA PORTO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). b) indeferir o pleito 

indenizatórios por danos materiais; 02) Ante o exposto, opino pela 

homologação por sentença do acordo extrajudicial celebrado entre a parte 

promovente e a promovida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

(ID 9085245) para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais, nos termos dos artigos 54 e 55 da lei 9099/95. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-47.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010095-47.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA 

DE ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): FLAIDA BEATRIZ NUNES 

DE CARVALHO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Decido. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, será necessária prova pericial grafotécnica para 

apurar se a rubrica constante no contrato juntado no id. 5731390 foi 

efetivamente assinada pela parte promovente. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-47.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010095-47.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA 

DE ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a): ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de ADVOGADO DO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Decido. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, será necessária prova pericial grafotécnica para 

apurar se a rubrica constante no contrato juntado no id. 5731390 foi 

efetivamente assinada pela parte promovente. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Pelo exposto, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-43.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GREGORIO SIQUIERI (REQUERENTE)

PAMELA GREGORIO SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 435 de 645



TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, e 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 PROCEDENTE o 

pedido inicial, e condeno a reclamada, LATAM LINHAS AÉREAS S/A, a 

pagar à “cada” reclamante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

totalizando R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do 

presente decisum. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-24.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MEGARON VALTER DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada d aparte promovente para manifestar-se no quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO NOGUEIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada e nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo dando as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida da sentença. "Trata-se de ação de 

reparação por danos materiais e morais promovida por Sandra de Souza 

Jesus em fase de Energisa S.A, em razão do defeito apresentado em sua 

geladeira após um "apagão" ocorrido em sua residência de fornecimento 

de energia elétrica pela referida concessionária. Os documentos 

acostados aos autos provam que a geladeira enguiçou mas não há 

qualquer lastro probatório que aponte para a causa do defeito, sendo, 

portanto, imprescindível prova pericial mais complexa para corroborar com 

as alegações da autora. Assim sendo, reconhecendo de que se trata de 

causa complexa, o que dá ensejo à incompetência absoluta dos Juizados 

Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados neste processo, 

julgo-o extinto, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. P.R.I. 

Arquive-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para juntar novo endereço do 

promovido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE CAROLINE PEREIRA MUNHOZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

M.I. REVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEGINARIO MIGUEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-31.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 26 de março de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SERAFIM AVELAR (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 26 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000943-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-18.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VIEIRA 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 26 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SERAFIM AVELAR (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 26 de março de 2018, às 14h50min.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-51.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE JESUS ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

A vida forense diária ensina que a melhor sentença não tem maior valor 

que o mais singelo dos acordos. A jurisdição, enquanto atividade 

meramente substitutiva, dirime o litígio, do ponto de vista dos seus efeitos 

jurídicos, mas na imensa maioria das vezes, ao contrário de eliminar o 

conflito subjetivo entre as partes, o incrementa, gerando maior. Na 

conciliação, diferentemente, não existem vencedores nem perdedores. 

São as partes que constroem a solução para os próprios problemas, 

tornando-se responsáveis pelos compromissos que assumem, 

resgatando, tanto quanto possível, a capacidade de relacionamento. Desta 

forma, visando otimizar os serviços do Juizado Especial desta Comarca, 

buscando a solução pacífica e a conciliação entre as partes, determino ao 

Sr. Conciliador que designe nova audiência de conciliação. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJALMA BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

A vida forense diária ensina que a melhor sentença não tem maior valor 

que o mais singelo dos acordos. A jurisdição, enquanto atividade 

meramente substitutiva, dirime o litígio, do ponto de vista dos seus efeitos 

jurídicos, mas na imensa maioria das vezes, ao contrário de eliminar o 

conflito subjetivo entre as partes, o incrementa, gerando maior. Na 

conciliação, diferentemente, não existem vencedores nem perdedores. 

São as partes que constroem a solução para os próprios problemas, 

tornando-se responsáveis pelos compromissos que assumem, 

resgatando, tanto quanto possível, a capacidade de relacionamento. Desta 

forma, visando otimizar os serviços do Juizado Especial desta Comarca, 

buscando a solução pacífica e a conciliação entre as partes, determino ao 

Sr. Conciliador que designe nova audiência de conciliação. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NAVARRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de maio de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ADRIANO GOMES BRAGA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 14h00min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010563-36.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE PAULA DE OLIVEIRA (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

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 
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art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010714-02.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA TEREZINHA AMARANTE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CANDIDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINA LEITE JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-73.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000699-59.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERA GASPAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BRITO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Face o cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no 

art.924, II do CPC. Expeça-se alvará. PRI. Arquive-se.

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-10.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD (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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010032-10.2017.8.11.0014 REQUERENTE: JEOVA PEREIRA XAVIER 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no id. 

7214569 e o Requerente impugnou no id. 7214626 ambos dentro do prazo 

legal, conforme consta certificado no id. 7214631. Decido. Trata-se de 

Reclamação ajuizada por Jeová Pereira Xavier em face do Banco Itaucard, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que desde 

2006 possui o cartão de crédito, o qual é administrado pela Requerida, e 

que desde então não paga anuidade, entretanto o Banco passou a lhe 

cobrar anuidade, e a última lançada foi em janeiro de 2017 no valor de R$ 

588,00. Afirma ainda que no ano de 2016 foi lançada a cobrança da 

anuidade, e diante disso fez reclamação, sendo, pois lhe estornado o 

valor, porém a Requerida informou que nunca foi proposta a isenção da 

anuidade, e que está poderia ser cobrada a qualquer momento, afirma 

mais que esta cobrança só não seria cobrada caso comprovasse o 

alegado, qual seja, a da isenção vitalícia da anuidade referente ao cartão. 

Sustenta ainda na exordial que por não possuir mais a documentação e 

por se tratar de mais de dez anos, registrou reclamação perante o Procon 

– id. 7214520, sendo que foi lhe concedido o estorno da cobrança do ano 

de 2016, entretanto no mês de janeiro de 2017 novamente está sendo 

cobrado pela anuidade, razão pela qual fez reclamação, a qual obteve a 

mesma resposta que o Banco poderá fazer a cobrança da anuidade, 

assim não restando alternativa a não ser ajuizar a presente ação, para 

que a parte Requerida se abstenha de efetuar a cobrança da anuidade, 

bem como faça o ressarcimento dos valores lançados a título de anuidade 

e ainda seja condenado a pagar o valor de R$ 1.176,00 a título de 

indenização, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no id. 

7214619 em 17.04.2017, a audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, no id. 

7214569 a Requerida alega ausência de solicitação de cancelamento do 

cartão de crédito, e pela inexistência de danos, contesta pela regularidade 

da cobrança, e informa que a parte é titular do cartão de crédito nº. 

422.xxxx.xxxx.1959 desde 11.10.2006, contesta ainda que anuidade é 
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devida como contraprestação dos serviços administrativos, a qual é 

permitida através da Resolução 3919, ainda contesta que a parte não traz 

aos autos cópias dos documentos que alega ter recebido da Requerida 

que a anuidade do seu cartão de crédito seria de forma vitalícia. Todavia a 

parte junta aos autos com a contestação laudo referenciado o qual 

concluiu que “Cumpre-nos informar que após o ingresso da ação judicial, 

providenciamos a regularização dos lançamentos da anuidade” – id. 

7214584, e ainda que não há apontamentos do nome e CPF do Requerente 

no rol de cadastros de inadimplentes, junta mais faturas do cartão de 

crédito – id. 7214605 e print de telas sistêmicas. Ainda contesta pela 

ausência do dano material e moral, haja vista a parte não trazer aos autos 

prova que tenha causado alguma humilhação, ou mesmo desiquilíbrio 

financeiro para caracterizar indenização por dano moral ou material, e ao 

final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação apresentada 

no id. 7214626 a parte Requerente impugnou a contestação em sua 

totalidade, pelo fato de não mais possuir a documentação, bem como que 

a contratação dos serviços a época fora feita por telefone, impugna que 

nunca pagou anuidade e que nunca foi lançada em sua fatura, e ao final 

pleiteia pela procedência da ação. Contudo, no id. 7214634 as partes 

foram intimadas para apresentarem as provas que pretendem produzir, e 

em cumprimento a intimação no id. 7214648 a Requerida, informou não ter 

mais provas a serem produzidas e pleiteou o julgamento antecipado da 

lide, entretanto a parte Requerente no id. 7214640, requereu que seja 

determinado a parte Requerida para que junte aos autos gravação da 

oferta do cartão de crédito e cópia de qualquer contrato. Pois muito bem, 

em analise a documentação anexa aos autos, bem como a Resolução 

3919 observo que a tarifa da anuidade é legal, e sua cobrança há de ser 

feita uma vez a cada doze meses, conforme dispõe os artigos 10 a 14 da 

referida Resolução. Outrossim, destaco que a decisão abaixo retrata que 

a promessa de isenção de cartão de crédito se não comprovada pelo 

autor, não enseja indenização. EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DA 

PARTE AUTORA DE CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE PARA 

RECEBIMENTO DE SALÁRIO SEM TARIFAS, INCLUSIVE DO CARTÃO DE 

CRÉDITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES NO PERÍODO DE 

CINCO ANOS. AUTOR QUE APRESENTA SOMENTE UMA TARIFA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

PROMESSA DE ISENÇÃO DE ANUIDADE NÃO COMPROVADA PELO 

AUTOR. PAGAMENTO DE ANUIDADE NO PERÍODO ALEGADO. NÃO 

DEMONSTRADO PELO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 333, I, DO 

CPC. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido, resolve esta 

Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no 

mérito, negar- lhe provimento, nos exatos termos do voto (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0010297-63.2013.8.16.0075/0 - Cornélio Procópio - Rel.: Marco 

Vinicius Schiebel - - J. 14.09.2015) (TJ-PR - RI: 001029763201381600750 

PR 0010297-63.2013.8.16.0075/0 (Acórdão), Relator: Marco Vini-cius 

Schiebel, Data de Julgamento: 14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 16/09/2015) (artigo 330, I do CPC/73 atual artigo 355, I 

NCPC/2015). Colhe-se do voto do Relator Marco Vini-cius Schiebel: “Há 

que se distinguir ausência de contratação ou comprovação da 

contratação, da ilegalidade da cobrança de tarifas, pois beneficiou-se o 

autor da utilização do cartão de crédito durante cinco anos, ao passo que 

não comprovou a alegação inicial de isenção de tarifas da conta corrente, 

tampouco do cartão de crédito”. Por conseguinte, no que se refere ao fato 

em se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, inciso I, do NCPC, 

“ônus da prova incumbe ao autor, quando o fato constitutivo do seu 

direito”, ou seja, exigindo do Requerente a sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação. Neste caso, o Requerente deixou 

de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. “O elemento primário 

de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. 

Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa 

à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe Salomão). 

(STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 

do CPC, atual art. 373 do NCPC). Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a 

improcedência neste caso da ação se impõe. Posto isto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-97.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do 

Processo:8010065-97.2017.8.11.0014 REQUERENTE: RODRIGO ALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDA: LOJAS RENNER S/A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no id. 8172280 e o Requerente impugnou no id. 8213632. Decido. Trata-se 

de Ação de danos morais c/c pedido de liminar ajuizada por Rodrigo Alves 

de Almeida em face de Lojas Renner S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 72,18 – contrato nº. 009083031810002 nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida, conforme junta no id. 7214891 e 7214894 extrato do SPC 

Brasil. Sustenta na exordial, que em dezembro/2016 dirigiu-se até cidade 

de Rio Verde/GO, para efetuar compras na loja da Requerida, afirma que, 

após muita persistência, consentiu adesão ao cartão de crédito da 

Requerida, e após efetuou compras na loja, sucede que no dia 16.02.2017 

venceu uma parcela do cartão, entretanto por não haver loja na cidade de 

Poxoréu, não pode efetivar o pagamento. Alega mais que no momento da 

contratação funcionários da Requerida havia lhe informado que a fatura 

seria encaminhado por e-mail ou para o endereço informado, porém alega 

que isso não ocorreu, preocupado pelo não pagamento dirigiu-se até a 

cidade de Cuiabá e lá efetuou na loja da Requerida o pagamento no valor 

de R$ 107,63 no dia 18.04.2017. Contudo, acreditando não dever nada 

mais para requerida, no dia 04.05.2017 descobriu que o seu nome e CPF 

estavam negativados pela Requerida, e em razão disso não pode efetivar 

compras a credito no comércio, passando por humilhações, afirma mais 

que a Requerida jamais lhe informou da inclusão, e não restando 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, e ao final pleiteiar pela 

procedência da ação. No id. 7214900, o pedido de liminar pleiteado na 

ação, foi deferido, e no id. 7327719 foi expedido ofício 129.2017 aos 

Diretores do SPC e SERASA, para a exclusão do nome do Requerente dos 

bancos de dados em relação à dívida oriunda do contrato nº. 
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009083031810002 no valor de R$ 72,18. No id. 8279914 em resposta ao 

ofício 129.2017, através do Ofício SPCBR Jur. nº. 4970/2017, em 

atendimento a determinação o referido órgão SPC Brasil informou a este 

juízo que Nada Consta na base de dados SPC Brasil, na data de 

08.06.2017, no nome e CPF do Requerente, e por sua vez, o SERASA 

através do ofício APJUR 158167.2017 – id. 8309925, também informou que 

Nada Consta na base de dados no nome e CPF do Requerente. Realizada 

no id. 8193551 em 19.02.2017, a audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, no id. 

817280 a Requerida apresentou contestação, pleiteando pela 

improcedência da ação e pelo exercício regular do direito, tendo em vista 

que a parte contratou os serviços, e que competia a parte retirar o boleto 

de pagamento através do site da Requerida, contesta mais que mesmo a 

parte ter realizado o pagamento no dia 18.04.2018, e ter realizado a 

consulta no SPC no dia 08.05.2017, o prazo para a baixa da anotação 

segundo entendimento da jurisprudência Catarinense é de 30 dias, 

contesta mais que no caso dos autos não há prova da manutenção após o 

dia 08.05.2017, e como prova junta aos autos extrato do Serasa Experian 

– id. 8172261 e 8172272, neste caso não justificando o arbitramento de 

indenização, contesta ainda que não há falar em indenização por dano 

moral, uma vez que a parte não comprova qual foi o abalo moral, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Na impugnação apresentada no id. 

8213632, a parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, 

pelo fato que a manutenção foi indevida no rol de inadimplentes, haja vista 

que a parte Requerente efetuou o pagamento, bem como que o prazo para 

exclusão é de cinco dias (§3º artigo 43 do CDC), e ao final reitera os 

pedidos da exordial pela procedência da ação. Pois muito bem, verificando 

a documentação anexada aos autos, observo que no id. 7214873, a parte 

Requerente comprova que realizou o pagamento da fatura, no dia 

18.04.2017, restando portando indevida a manutenção do nome e CPF do 

Requerente no rol de inadimplentes, mesmo após o pagamento, conforme 

consta do extrato juntado no id. 7214891 e 7214894, datados de 

04.05.2017 e 08.05.2017, respectivamente. Desta feita, tenho que a 

Requerida manteve os dados do Requerente indevidamente aos órgãos de 

proteção ao crédito mesmo após o pagamento, restando, pois comprovada 

a prática da conduta ilícita, devendo, assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF mantidos 

no rol de inadimplentes após o pagamento da dívida em 18.04.2017, 

conforme comprovante – id. 7214873 e mantidos restritos, conforme 

consta do extrato anexados aos id. 7214891 e 7214894. Assim diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito em 16.02.2017 pela Requerida no 

valor de R$72,18, referente ao contrato 009083031810002; e b) Condenar 

a Requerida em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no nome e CPF da Requerente, com relação ao débito 

discutido nestes autos, qual seja, o valor de R$ 72,18 – contrato 

009083031810002. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-09.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANICE RODRIGUES (REQUERIDO)

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DIRCEU PENTEADO (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO CONCEICAO ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010067-09.2013.8.11.0014 REQUERENTE: LUIZ PEREIRA PINTO 

REQUERIDO: MARIA EVANICE RODRIGUES, RAFAEL RODRIGUES ALVES 

NETO VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de 

fazer, deflagrado nestes autos por LUIZ PEREIRA PINTO figurando como 

executados MARIA EVANICE RODRIGUES e RAFAEL RODRIGUES ALVES 

NETO, todos qualificados nos autos. De início, exsurge-se que a questão 

controvertida nos autos cingia-se à edificação de curral na servidão de 

passagem assentada no imóvel rural dos reclamados e utilizada pelo 

reclamante. O título judicial objeto do cumprimento de sentença apresenta 

o seguinte comando: “Isto posto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados por Luiz Pereira Pinto em face de Rafael Rodrigues 

Alves Neto e Maria Evanice Rodrigues, condenando os promovidos à 

obrigação de fazer consistente em desfazimento das alterações 

efetuadas no curral, retornando-o ao estado anterior, conforme 

informações incontroversas colhidas durante a vistoria judicial, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, determinando ainda que se abstenham de 

promover quaisquer outras modificações no curso da servidão, sem o 

consentimento do autor, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), em caso de descumprimento, a ser revertida em favor do 

reclamante (...)”. Os demandados informaram o cumprimento voluntário da 

sentença, porém, o demandante insurgiu-se quanto à informação, 

argumentando que os executados não haviam procedido ao desfazimento 

das edificações, mas tão somente deixado as porteiras abertas, razão 

pela qual determinou-se a realização de constatação pelo Sr. Oficial de 

Justiça. Sobreveio aos autos auto de constatação, lavrado aos 

26.04.2016, com o seguinte teor: “Aos 26 do mês de abril do ano de 2016, 

estivemos na fazenda Dom Bosco, situada no Km 25 da estrada 

Poxoréo-Aparecida do Leste, para dar cumprimento ao mandado 138, do 

referido processo, tendo como objeto da vistoria em curral de madeira que 

se encontra logo abaixo da sede da referida fazenda. Após ouvir ambas 

as partes e tendo em vista o vídeo da vistoria feita pela própria juíza da 

causa e leitura de petições, a única alteração feita no curral foi a retirada 

das tábulas horizontais da estrutura em forma de “L”, mostrada na foto de 

nº 1 e 4 (anexas) e principalmente no momento 11:04 do vídeo da vistoria 

feita pessoalmente pela juíza da causa, permanecendo no mesmo lugar os 

postes dessa estrutura, situação que em nada alterou o curso da 

passagem em questão. Ambas as porteiras que dão acesso por dentro do 

curral estavam na mesma posição e no momento da diligência, abertas”. 

Além dessas informações salutares à análise do feito, verifica-se que a 

execução ganhou dimensão desvairada, diante da juntada reiterada de 

petições com pedidos infundados, que traduzem-se em verdadeira 

desordem processual, dificultando a apreciação da real finalidade do 

processo. Feitas tais considerações, passo, por analogia, a sanear a 

execução. I – DA INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA. Por 

primeiro, não há falar-se em inadequação da fixação de multa astreinte 

como forma de coerção da parte sucumbente a cumprir a obrigação que 

lhe foi imposta, uma vez que tal medida é expressamente prevista na lei 

processual civil, facultando ao magistrado escolher a medida que melhor 

surtirá efeito para cumprimento do comando judicial. Além disso, a 

limitação dos valores da causa para as ações que tramitam perante o 

Juizado Especial devem ser aferidas quando do momento da ação, de 

modo que o proveito econômico obtido pela parte vencedora em razão da 

sentença proferida pode ultrapassar o teto legal, sem, contudo, significar 

incompetência do Juizado Especial Cível. Assim, AFASTO qualquer 

insurgência quanto à fixação da multa astreinte, bem como da soma de 

seus valores ultrapassar o teto limite para as ações que devem tramitar no 

Juizado Especial. II – DA INSURGÊNCIA QUANTO À SUSPENSÃO DO 

REGISTRO DA OAB DO REQUERENTE. Neste ponto, em que pese as 

afirmações dos requeridos, estes não comprovaram nos autos, 

cabalmente, que a suspensão da inscrição principal do requerente 

ensejou a suspensão de sua inscrição suplementar. Isto porque, cabe ao 

Presidente do Conselho Seccional da inscrição suplementar 

cancelar/suspender a inscrição suplementar quando ocorrida a 

suspensão/cancelamento da inscrição principal. Nesse sentido: “EMENTA 

N. 005/2014/PCA. Cancelamento de inscrição suplementar como simples 
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consequência do cancelamento da principal. Competência do Presidente 

do  Conse lho  Secc iona l  ( . . . ) ”  (CFOAB,  Recu rso  n º 

49.0000.2013.012303-0-PCA, 1ª Câmara, Rel. Manoel Caetano Ferreira 

Filho, j. 26.11.2013). No caso dos autos, constata-se que a situação da 

inscrição do requerente junto à OAB/MT é regular.. Posto isso, porque a 

parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar que a inscrição do 

autor estaria suspensa por força do Presidente da Seccional Mato Grosso 

reconhecendo a consequência da suspensão principal, AFASTO à 

insurgência da parte executada. III – DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. De mais a 

mais, inexiste no feito qualquer causa que demonstre a ocorrência de 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do NCPC, uma vez que as partes 

estão atuando regularmente, buscando fazer valer o direito requestado. 

Deste modo, INDEFIRO o pedido. IV – DA INSURGÊNCIA QUANTO À 

ALEGAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT TERIA DECLARADO 

QUE A SERVIDÃO TRATARIA-SE DE ESTRADA VICINAL. Novamente, não 

pode a execução tomar rumo que não seja o constante do título em que se 

funda. Com efeito, a informação trazida é totalmente desconhecida da lide 

e, reclama produção probatória, incompatível com o procedimento de 

execução, notadamente quando, supostamente, a Administração Pública 

teria manifestado sobre propriedade privada. Destarte, AFASTO qualquer 

interferência de tal alegação na presente execução. V – DO 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. De logo, DETERMINO ao Sr. Oficial de 

Justiça que faça constatação in loco, discriminando em seu auto, 

pormenorizadamente, se as edificações construídas na servidão foram 

retiradas, nos termos da sentença prolatada. INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, acompanhar a diligência. Desde já, consigno que se constatada 

a inércia dos requeridos para com o cumprimento do comando judicial, ao 

autor ficará facultado a exigência da multa diária por dia de 

descumprimento, desde que apresentada a respectiva planilha de 

cálculos, onde deverá constar como termo inicial da astreinte o 31º 

(trigésimo primeiro) dia após o trânsito em julgado da sentença, devendo a 

multa ser atualizada com juros de mora a partir do trânsito em julgado da 

decisão e correção monetária a partir da data que iniciou o 

descumprimento. Preclusa esta decisão e, vindo aos autos o auto de 

constatação, CONCLUSOS para análise e decisão. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Poxoréu/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010190-02.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULANO SOUZA SANTOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010190-02.2016.8.11.0014 VISTO, Trata-se de requerimento 

de cumprimento de sentença intentado por HERCULANO SOUZA SANTOS 

NETO em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 22 de fevereiro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-29.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO FERREIRA LEITE (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010130-29.2016.8.11.0014 VISTO, Intimem-se as partes 

sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo 

sem manifestação ou requerimento, arquivem-se com as anotações e 

baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-06.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MÁXIMO FRANK ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 1000088-06.2017.8.11.0014 VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 60 

(sessenta) dias, pois realizou uma composição amigável com o requerido 

para o recebimento do débito. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 60 (sessenta) dias. Após o 

transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, 

promova os atos necessários ao regular processamento do feito, sob 

pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 23 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-96.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGEMIRO LEANDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010035-96.2016.8.11.0014 VISTO, INDEFIRO, neste 

momento, a solicitação de penhora online, via Bacenjud, vez que parte a 

exequente não cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Desta feita, DETERMINO que a parte credora junte o valor 

atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do NCPC) para 

posteriormente ser deliberado sobre a realização ou não da penhora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 23 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-14.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERLANE SOARES ARRUDA (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010131-14.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ERLANE SOARES ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Considerando que procedida a retificação 

do valor da causa, de acordo coma lei processual de regência, RECEBO a 

emenda à inicial. Por conseguinte, remeta-se os autos à juíza leiga 

credenciada para a elaboração de projeto de sentença, ou determinação 

quanto a produção de provas, se entender necessário. Cumpra-se 
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expedindo o necessário. Poxoréu, 23 de fevereiro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-88.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES FONSECA (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010139-88.2016.8.11.0014 REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Considerando 

que procedida a retificação do valor da causa, de acordo coma lei 

processual de regência, RECEBO a emenda à inicial. Por conseguinte, 

remeta-se os autos à juíza leiga credenciada para a elaboração de projeto 

de sentença, ou determinação quanto a produção de provas, se entender 

necessário. Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu, 23 de fevereiro 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORES DE CAMPOS 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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010123-37.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA DORES DE CAMPOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Considerando que procedida a 

retificação do valor da causa, de acordo coma lei processual de regência, 

RECEBO a emenda à inicial. Por conseguinte, remeta-se os autos à juíza 

leiga credenciada para a elaboração de projeto de sentença, ou 

determinação quanto a produção de provas, se entender necessário. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu, 23 de fevereiro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-96.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY SANTOS DE JESUS DE OLIVEIRA (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010132-96.2016.8.11.0014 REQUERENTE: CRISTIANY SANTOS DE 

JESUS DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Considerando que 

procedida a retificação do valor da causa, de acordo coma lei processual 

de regência, RECEBO a emenda à inicial. Por conseguinte, remeta-se os 

autos à juíza leiga credenciada para a elaboração de projeto de sentença, 

ou determinação quanto a produção de provas, se entender necessário. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu, 23 de fevereiro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-66.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON RODRIGUES BACAS (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010134-66.2016.8.11.0014 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGUES 

BACAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Considerando que 

procedida a retificação do valor da causa, de acordo coma lei processual 

de regência, RECEBO a emenda à inicial. Por conseguinte, remeta-se os 

autos à juíza leiga credenciada para a elaboração de projeto de sentença, 

ou determinação quanto a produção de provas, se entender necessário. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu, 23 de fevereiro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010286-51.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU - ITAUCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010286-51.2015.8.11.0014 VISTO, Cuida-se o petitório de id. 

8827060 de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte 

autora, ante a alegação de que a requerida não procedeu à redução de 

juros no patamar fixado na sentença. Pois bem. Exsurge-se que o 

requerente consubstancia seu requerimento informando que não houve a 

redução dos juros, para o patamar de 7,04% ao mês, conforme 

estabelecido na sentença. Entretanto, em que pese o requerido ter 

consignado na petição de ID n.º8806355, anexando comprovantes de 

cumprimento da obrigação, através de extratos de tela do banco 

requerido, os mesmos não estão suficientemente detalhados para informar 

se realmente a obrigação foi cumprida. Posto isso, NÃO CONHEÇO o 

petitório de id. 8806351 como cumprimento de sentença. Inobstante, a fim 

de se evitar prejuízos às partes, DETERMINO seja o banco requerido 

intimado para que, em 10 (dez) dias, comprove nos autos a redução do 

juros, ao patamar fixado na sentença de id n.º 7207237. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de fevereiro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-50.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CARVAO NOSSA TRADICAO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADE ROSSINE NUNES SILVA (REQUERIDO)

YURI CAIUBI DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT0005629A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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Processo nº 8010299-50.2015.8.11.0014 VISTO, Nota-se dos autos 

conforme certidão de id. 7207616 que o requerido YURI CAIUBI DE SOUZA 

SILVA não fora citado. Assim, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo legal, informe nos autos o endereço atualizado do requerido, ou, 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-77.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEDRO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINY LORRAINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010034-77.2017.8.11.0014 VISTO, Nota-se que sendo 

infrutífera a conciliação em razão da ausência da parte requerida, a parte 

autora pugnou pela declaração da revelia da parte ré, bem como pelo 

julgamento da ação. Pois bem. De fato, se a parte requerida, embora 

devidamente intimada, deixar de comparecer ao ato conciliatório, 

acarreta-lhe a revelia, conforme dicção ínsita à Lei nº 9.099/95. Assim, por 

não haver quaisquer prejuízos às partes, e tendo em vista a ausência da 

parte requerida à audiência outrora designada, malgrado devidamente 

intimada, DECRETO-LHE a revelia e, DETERMINO sejam os autos remetidos 

à Juíza Leiga para prolação de projeto de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de outubro de 2016. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-81.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BARRA MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010230-81.2016.811.0014 VISTO, Nota-se que sendo 

infrutífera a conciliação em razão da ausência das partes requeridas, a 

parte autora pugnou pela declaração da revelia das partes, bem como pelo 

julgamento da ação. Pois bem. De fato, se a parte requerida, embora 

devidamente intimada, deixar de comparecer ao ato conciliatório, 

acarreta-lhe a revelia, conforme dicção ínsita à Lei nº 9.099/95. Assim, por 

não haver quaisquer prejuízos às partes, e tendo em vista a ausência da 

parte requerida à audiência outrora designada, malgrado devidamente 

intimada, DECRETO-LHE a revelia e, DETERMINO sejam os autos remetidos 

à Juíza Leiga para prolação de projeto de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de fevereiro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-48.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SOARES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS CESAR FERREIRA MAGALHAES (TESTEMUNHA)

EVANDRO SILVA COUTINHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010174-48.2016.8.11.0014 VISTO, Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, ajuizada por DJALMA SOARES FARIAS em 

face de EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS FILHO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Considerando o acolhimento da alegação de 

cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, dando o 

acórdão provimento a pretensão do recorrente, determinando a produção 

de prova testemunhal. DESIGNO audiência de instrução para o dia 10 de 

abril de 2018, às 14h30min (MT), para a oitiva das testemunhas arroladas, 

bem como a colheita do depoimento pessoal do requerido, na forma 

pleiteada pela parte autora. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 26 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-78.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Numero do Processo: 

8010075-78.2016.8.11.0014 REQUERENTE: NELSO MARCON REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, 

Denota-se dos autos que a parte recorrida insurge-se quanto ao valor 

recolhido pela parte recorrente a título do preparo recursal, argumentando 

não ter sido observado o valor dado à causa, mas sim o valor constante 

da condenação. Contudo, razão não assiste à parte insurgente. Isto 

porque, a par do entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria, o 

cálculo do preparo recursal deve ter como base o valor da 

condenação/proveito econômico obtido pela parte recorrente, senão 

vejamos: "PREPARO RECURSAL (...) Valor de preparo deve ser calculado 

sobre o valor da condenação (...)" (TJSP, AG 990100433288, 18ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Des. Rubens Cury, j. 05.04.2010). Destarte, tem-se 

que escorreito o cálculo do preparo recursal realizado pela parte 

recorrente, motivo pelo qual AFASTO a insurgência arguida. Por 

consectário lógico, estando preenchidos os demais requisitos, RECEBO o 

recurso inominado, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte recorrida para apresentação das contrarrazões, no prazo legal, 

caso ainda não o tenha feito. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 23 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-84.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA XAVIER GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010040-84.2017.8.11.0014 REQUERENTE: TAINARA XAVIER 

GONÇALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no id. 7964574, dentro do prazo legal – id. 8256702, entretanto a 

impugnação no id. 8253733 é intempestiva, conforme certificado no id. 

8256702. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada ajuizada por Tainara Xavier Gonçalves em 

face do Banco do Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 
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negativados no valor de R$ 1.157,88 – contrato nº. 869294091 nos órgãos 

de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta nos ids. 7214734 e 7214716 o extrato SPC datado de 

0 7 . 0 4 . 2 0 1 7 ,  e m i t i d o  p e l o  s i t e 

h t t p s : / / s e r v i c o s . s p c . o r g . b r / s p c / c o n s u l t a / i n s u m o / f i n d . a c t i o n ?

t=522636903226202112. Sustenta na exordial, que dirigiu-se até a loja da 

CVC para realizar a compra de um pacote de viagem, entretanto quando 

efetivou o cadastro para adquirir o cartão da CVC, foi surpreendida de 

que seu nome estava negativado, e em razão disso dirigiu-se até o 

SERASA e retirou o extrato anexo, e constatou que seu nome realmente 

estava negativado pela Requerida, afirma mais que descobriu que a 

referida negativação trata-se de um contrato de avalista, alega que nunca 

foi avalista e que a única coisa que mantem com a Requerida é uma conta 

corrente. Na exordial ainda alega que ligou diversas vezes na central de 

relacionamento da Requerida conforme protocolos anexos na inicial, 

entretanto não conseguiu obter êxito, e com isso dirigiu-se até agência 

quando então o gerente informou que não existe contrato, e por esta 

razão por não conseguir resolver administrativamente, ajuizou a presente 

demanda, e ao final pleiteia pela procedência da ação. No id. 7214755, o 

pedido de liminar foi deferido, sendo expedido ofício nº. 14/2017 – id. 

7214765 e 7214772 aos gerentes do SPC Brasil e SERASA. Contudo, no 

id. 8120597 - SPC Brasil, através do Ofício nº. SPCBR Jur nº. 4398/2017, o 

referido órgão informa que Nada Consta na base de dados no nome e CPF 

da Requerente, bem como o SERASA Experian no id. 8164166 através do 

ofício APJUR nº. 142855/2017 também informou que Nada Consta no nome 

e CPF da Requerente. Todavia, nos ids. 7760222 e 7760257 a parte 

Requerida informou que cumpriu a ordem judicial e excluiu o nome e CPF 

da Requerente no rol de inadimplentes. Realizada no id. 7832785 em 

29.05.2017, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, no id. 7964574 a Requerida 

apresentou contestação, pleiteando pela improcedência da ação e pelo 

exercício regular do direito, e ainda contestou que competia a parte 

Requerente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. No mais no id. 8253733, a parte 

Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato da 

Requerida não trazer nenhum documento que comprovasse a relação 

jurídica entre as partes, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Pois 

muito bem, pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, 

principalmente o extrato (id. 7214734 e 7214716), verifica-se que de fato 

foi incluída a referida negativação pela parte Requerida. Deste modo, 

conquanto tenha a parte Requerida em contestação – id. 7964574, 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer contrato, devidamente assinado, ou gravação de 

áudio autorizando a cobrança. Afrontando assim, os princípios que rezem 

toda relação consumerista, bem como os direitos básicos do(a) 

consumidor(a), previsto no artigo 6° do CDC. Ademais em momento algum 

a parte Requerida provou que as declarações da parte Requerente são 

inverídicas. Dessa forma, prevalece o princípio da inversão do ônus da 

prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na medida em que a parte consumidora é a 

parte vulnerável da relação jurídica, sendo assim caberia à parte 

Requerida trazer na defesa contratos/documentos que comprovasse a 

adesão aos serviços aos quais alega ter prestado e, ainda alega haver a 

existência de pendência de débito/financeiro com a parte Requerente. 

Dispõe o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da 

prova: “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”. Por conseguinte, competia a parte Requerida o ônus de 

demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação e a 

regularidade da cobrança efetivada, no entanto, limitou-se na defesa 

apenas a dizer que competia a parte autora provar os fatos constitutivos 

do seu direito. No entanto, a parte Requerida incidiu em responsabilidade 

civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, infere-se, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da Requerente para a 

referida contratação. A inserção do nome da parte Requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há 

dúvida de que a conduta da Requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente o débito restrito 

em 03.04.2017 pela Requerida no valor de R$1.157,88, referente ao 

contrato 869294091; e b) Condenar a Requerida em danos morais, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos. Preclusa as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-25.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010031-25.2017.8.11.0014 REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação no id. 7214699, e a impugnação foi 

apresentada no id. 7214715, ambas dentro do prazo legal, conforme 

certificado – id. 7214747. No id. 7214699 foram arguidos a preliminar de 

Incompetência, da qual passo a decidir: A Requerida suscita preliminar de 

incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c danos morais e 

materiais c/c pedido de tutela antecipada – cobrança indevida – repetição 

indébito, ajuizada por Ana Maria de Oliveira em face de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos autos. 

Sucede, em síntese, que é titular da UC 6/2504145-0, e que em média sua 

fatura é de R$ 24,79, conforme demonstra no contexto da exordial, e 

anexas nos ids., entretanto no mês de dezembro de 2016 sua fatura veio 

no valor exorbitante de R$ 223,79, e para não ter o nome negativado 

efetuou o pagamento, porém suas finanças ficaram prejudicadas, 

atrasando outras contas, alega mais que todo o mês tem que ir buscar as 
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faturas, pois a concessionária não está fazendo a entrega, afirma mais 

que por ter sua conta exorbitante registrou boletim de ocorrência nº. 

2017.13072 (id. 7214673 e 7214637), alega que tentou resolver 

administrativamente, porém não obteve êxito, e a solução foi ajuizar a 

presente ação. A audiência de conciliação foi realizada no dia 17.04.2017, 

entretanto a tentativa de acordo tornou-se infrutífera entre as partes, 

conforme consta no id. 7214691. Por sua vez, no id. 7214699, a 

Requerida, contestou e em sede de preliminar pleiteou a incompetência do 

juizado especial, pelo fato de haver a necessidade de perícia técnica, e no 

mérito, pela regularidade de entrega das faturas de consumo, conforme 

dispõe o artigo 122 da Resolução 414/2010, que a entrega da fatura deve 

ser efetuada prioritariamente no endereço da unidade consumidora, 

entretanto caso não seja entregue há outros meios que podem ser 

adotados pelo consumidor, contesta que estes meios podem ser requerer 

a segunda via na concessionária, bem como fazer a emissão através do 

site da Requerida, contesta mais pela regularidade e exigibilidade do débito 

de consumo, e para provar o consumo anexa no id. 7214704 o Histórico 

de Contas referente à UC da Requerente, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Contudo, no id. 7214715 a parte Requerente 

impugnou a contestação em sua totalidade, por não condizer com o 

alegado na inicial, impugna mais pela condenação da Requerida pela 

litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos, e ao final pela 

procedência da ação. Por conseguinte, no id. 7214752 as partes foram 

intimadas para apresentarem as provas que pretendem produzir no prazo 

de dez dias, e em cumprimento a intimação no id. 7214758 (Requerente) 

informou não ter mais provas a produzir e no id. 7214771 (Requerida) 

requereu o julgamento antecipado da lide. Pois muito bem, diante da 

documentação juntada infere-se, que ocorreram os faturamentos acima da 

média de consumo sem que houvesse motivo que justificasse tal 

cobrança. Desta feita a determinação da correção dos valores cobrados é 

medida que se impõe e como nos autos não foram trazidos quaisquer 

elementos balizadores precisamente, a cobrança deve ser feita pela média 

dos doze meses antecedentes ao período contestado. No que concerne 

aos danos morais, verifica-se que no presente caso não houve inclusão 

do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, assim não 

vislumbro, portanto, a configuração dos danos morais. Logo, não pode se 

dizer que a Requerente fora moralmente atingida, não se podendo falar de 

abalo, e, consequentemente indenização por dano moral. Assim, não é 

possível reconhecer que o consumidor tenha experimentado qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Entretanto, em relação ao dano material, também não vislumbro 

no momento, tendo em vista que a parte não juntou aos autos documentos 

que comprovasse o prejuízo que deve em pagar a fatura no valor de R$ 

223,79, pois apenas alegou que suas finanças foram abaladas pelo 

pagamento desse valor, porém não comprovou tal alegação. Diante disso, 

opino pelo no acolhimento da preliminar arguida pela parte Requerida, e no 

mérito opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

formulada na inicial, para: a) Determinar a Requerida que efetue a 

correção da fatura com valores pautados na média de consumo dos doze 

meses antecedentes ao período em discussão. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-80.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

JOELIO ROSA DE MORAES OAB - MT0018464A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONES & MONTEIRO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010049-80.2016.8.11.0014 REQUERENTE: ANA JESUS DOS SANTOS 

REQUERIDO: LEONES & MONTEIRO LTDA. - EPP. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no id. 7210819 e a Requerente impugnou no id. 7210861, ambos dentro do 

prazo legal, conforme consta certificado no id. 7210863. Decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. indenização por danos 

morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por Ana Jesus dos 

Santos em face de Leones & Monteiro Ltda. EPP., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 67,00 – contrato nº. IV-31878 

2/2, nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente 

perante a Requerida, conforme junta no id. 7210685 o extrato de consulta 

de balcão datado de 16.10.2015, emitido pela CDL Primavera do Leste/MT, 

e x t r a í d o  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressaobalcao/imprimirReport.a

ction?indice=0. Sustenta na exordial, que efetivou compras na empresa da 

Requerida no valor de R$ 134,00 divididos em duas parcelas de R$ 67,00, 

a qual efetuou o pagamento da primeira parcela em dia, no entanto a 

segunda parcela foi paga em atraso no dia 07.04.2015, acrescidas de 

juros e correção monetária, a qual foi paga no valor de R$ 81,24, 

conforme consta do comprovante em anexo. Afirma mais que ao tentar 

realizar compras no crediário no dia 16.10.2015 foi surpreendida que seu 

nome e CPF estavam negativados, e ao retirar o extrato descobriu que a 

negativação referia-se a empresa da Requerida, alega mais que tal 

negativação não prospera pois a dívida foi paga no dia 07.04.2015 e a 

inclusão foi em 02.04.2015, então competia a Requerida retirar o seu nome 

do cadastro de inadimplente após o pagamento, e não permanecer por 

mais de cento e oitenta dias, conforme consta do extrato emitido no dia 

16.10.2015, e por tal atitude pleiteia a indenização por dano moral, por ter 

tido o seu nome e CPF negativados indevidamente, bem como pela 

Requerida ter mantidos indevidamente após o pagamento da dívida no rol 

de inadimplentes. No id. 7210723 foram determinados que a parte 

apresentasse o comprovante de pagamento juntado no id. 7210697 de 

forma legível, o qual foi cumprido no id. 7210742, e o comprovante foi 

entregue no gabinete, conforme consta certificado no id. 7210750. No id. 

7210753, o pedido de liminar pleiteado na ação, foi deferido, e nos ids. 

7210779 e 7210782 foram expedidos ofício 122/2016 aos Diretores do 

SPC e SERASA, para a exclusão do nome da Requerente dos bancos de 

dados em relação à dívida oriunda do contrato nº. IV-31878 2/2 no valor 

de R$ 67,00. No id. 7210880 em resposta ao ofício 122.2016, através do 

Ofício SPCBR Jur. nº. 4318.2016, em atendimento a determinação o 

referido órgão SPC Brasil informou a este juízo que Nada Consta na base 

de dados SPC Brasil, na data de 04.05.2016, no nome e CPF da 

Requerente. Por outro lado, a parte Requerida por meio do id. 7210797 

informou que os dados foram apagados com sucesso, tendo em vista o 

pagamento da dívida, bem como juntou o extrato do SPC Brasil – id. 

7210827, demonstrando não constar mais negativação no nome e CPF da 

Requerente. Realizada no id. 7210788 em 02.05.2016, a audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. 

Por sua vez, no id. 7210819 a Requerida apresentou contestação, e em 

síntese, pleiteou pelo exercício regular do direito, tendo em vista que a 

própria parte alega que atrasou com o pagamento da parcela, e por esta 

razão foram os motivos ensejadores da inscrição de seu nome no órgão 

de restrição ao crédito, contesta mais que o comprovante de pagamento 

anexado esta de forma ilegível, bem como não da pra saber de qual divida 

foi paga, contesta ainda que na propositura da ação 15.03.2016, o nome 

da Requerente não mais estava negativado, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Na impugnação apresentada no id. 7210861, a 

parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato de 

que a questão em discussão não é sobre a negativação e sim pela 

manutenção da negativação do nome após o pagamento da dívida, e ao 

final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e pela ratificação dos 

termos da exordial pela procedência da ação. Contudo, no id. 7210869 as 
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partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendem 

produzir, e em cumprimento a intimação no id. 7210874 a Requerida 

requereu pela prova oral e prova testemunhal, bem como pela audiência 

de instrução e julgamento e no id. 7213715 a Requerente se manteve 

inerte. Todavia, no id. 9025569 foram realizadas no dia 17.07.2017 a 

Audiência de Instrução e Julgamento, e colhido o depoimento pessoal da 

Requerente - id. 9025620, onde a mesma afirma que quando do 

“pagamento não sabia da restrição imposta em seu nome e CPF, e ainda 

que não procurou a Requerida para resolver administrativamente e que 

apenas procurou seu advogado.” Por conseguinte, foram apresentados 

os memoriais finais pela Requerida no id. 9104157, a qual alegou que no 

depoimento da Requerente, a mesma afirma que jamais procurou a 

Requerida para resolver administrativamente, bem como da certidão 

anexada com a inicial a Requerente não soube informar se seu nome 

estava negativado quando da propositura da ação, e ao final pleiteou pela 

improcedência da ação. Por outro lado, a Requerente se manteve inerte, 

não apresentando memoriais finais, conforme certificado no id. 9440251. 

Frisa que em 07.04.2015 a parte Requerente efetivou o pagamento da 

dívida, conforme comprovante, e que seu nome manteve negativado, por 

longo período, pois quando da emissão do extrato em 16.10.2015, ainda 

constava negativado, conforme consta do extrato da CDL. Pois muito bem, 

o extrato da CDL emitido em 16.10.2015 acostado à inicial no id. 7210685, 

demonstra a negativação do nome e do CPF da parte Requerente pela 

Requerida no rol de inadimplentes. Neste caso, a parte Promovida não 

apresentou qualquer documento que comprovasse que após o pagamento 

da dívida não manteve o nome da Requerente por muito tempo negativado, 

desse modo, afrontando os princípios que rezem toda relação 

consumerista, bem como os direitos básicos do consumidor, previsto no 

artigo 6° do CDC. Desse modo, observo nos documentos que a parte 

Requerente comprova que realizou o pagamento da fatura, no dia 

07.04.2015, restando portando indevida a manutenção do seu nome e CPF 

no rol de inadimplentes, mesmo após o pagamento. Desta feita, tenho que 

a Requerida manteve os dados da Requerente indevidamente aos órgãos 

de proteção ao crédito mesmo após o pagamento, restando, pois 

comprovada a prática da conduta ilícita, devendo, assim responder pelas 

consequências, qual seja a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF mantidos 

no rol de inadimplentes após o pagamento da dívida em 07.04.2015, 

conforme comprovante e mantidos restritos, conforme consta do extrato 

anexado ao id. 7210685. Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente o débito restrito 

em 02.04.2015 pela Requerida no valor de R$67,00, referente ao contrato 

IV-31878 2/2; e b) Condenar a Requerida em danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja o 

valor de R$67,00, referente ao contrato IV-31878 2/2. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-39.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MAIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO)

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010043-39.2017.8.11.0014 REQUERENTE: SILVIA MAIA DIAS 

REQUERIDO: DAROM MÓVEIS LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no id. 

8208977 no prazo legal – id. 8789669, entretanto não houve impugnação, 

conforme certificado no id. 8789669. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de indenização e 

reparação por danos morais com pedido de liminar ajuizada por Silvia Maia 

Dias em face de Darom Móveis Ltda., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$113,80 – contrato nº. 078015917A nos órgãos 

de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no id. 7214729 o extrato de consulta de balcão datado de 

14.03.2017, emitido pela AC Poxoréu/MT. Alega, em síntese, que realizou 

uma compra na loja da Requerida, todavia, já quitou a parcela da compra 

(comprovante de pagamento nos autos – id. 7214746), mas, mesmo assim, 

teve seu nome e CPF inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente em 04.12.2016, conforme consta do extrato juntado no id. 

7214729. Afirma mais que só descobriu que seu nome foi negativado 

quando foi realizar compras no crediário, alega ainda que esta 

negativação esta lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela indenização por dano moral 

por ter seu nome negativado indevidamente após o pagamento da dívida. 

No id. 7214756, foi determinado que a Requerente emendasse a inicial 

apresentando o comprovante de pagamento juntado no id. 7214729 de 

forma legível, o qual foi cumprido no id. 7214746. No id. 7210753, o pedido 

de liminar pleiteado na ação, foi deferido, e nos ids. 7214768 e 7214775 

foram expedidos ofício 118/2017 aos Diretores do SPC e SERASA, para a 

exclusão do nome da Requerente dos bancos de dados em relação à 

dívida oriunda do contrato nº. 078015917A no valor de R$ 113,80. No id. 

8080395 em resposta ao ofício 118.2017, através do Ofício SPCBR Jur. nº. 

4548/2017, em atendimento a determinação o referido órgão SPC Brasil 

informou a este juízo que foram encontrados 01 (um) Registro de 

Inadimplência efetuado por Darom Móveis Ltda (contrato nº. 078015917A - 

no valor de R$ 113,80), o qual foi excluído em 17.04.2017 pela Associação 

Comercial de Londrina/PR. Realizada no id. 8193324 em 19.06.2017, a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, no id. 8208977 a Requerida apresentou 

contestação, e em síntese, pleiteou em preliminar pela ausência de 

interesse de agir, pelo fato da parte não procurar resolver de forma 

administrativa, bem como que a parte Requerida somente tomou 

conhecimento dos fatos com o ajuizamento da ação, e assim que soube 

deu baixa na restrição no nome e CPF da Requerente, ainda contesta pela 

não inversão do ônus da prova, pelo fato que a simples narração dos 

fatos não gera o suposto direito do autor, e ao final pleiteia pela 

improcedência da ação. Contudo, não houve impugnação a contestação, 

conforme certificado no id. 8789669. Pois muito bem, o extrato emitido pela 

AC Poxoréu/MT, datado de 14.03.2017 acostado à inicial no id. 7214735, 

demonstra a negativação do nome e do CPF da parte Requerente pela 

Requerida no rol de inadimplentes. Neste caso, a parte Promovida não 

apresentou qualquer documento que comprovasse que após o pagamento 

da dívida não manteve o nome da Requerente por muito tempo negativado, 

desse modo, afrontando os princípios que rezem toda relação 

consumerista, bem como os direitos básicos do consumidor, previsto no 

artigo 6° do CDC. Desse modo, observo nos documentos que a parte 

Requerente comprova que realizou o pagamento da fatura, no dia 

12.02.2016, restando portando indevida a manutenção do seu nome e CPF 

no rol de inadimplentes, mesmo após o pagamento. Ademais cabe frisar 

que o nome da Requerente foi incluído no rol de inadimplentes em 

04.12.2016, portanto nesta data, a dívida da Requerente já estava paga, 

não justificando a negativação nem tampouco a manutenção no cadastro 

de restrição. Desta feita, tenho que a Requerida manteve os dados da 

Requerente indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito mesmo 

tendo sido paga a dívida, restando, pois comprovada a prática da conduta 

ilícita, devendo, assim responder pelas consequências, qual seja a de 

indenizar a parte por eventuais danos experimentados de forma injusta, de 
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ter tido o seu nome e CPF mantidos no rol de inadimplentes após o 

pagamento da dívida em 12.02.2016, conforme comprovante id. 7214746 e 

mantidos restritos, conforme consta do extrato anexado ao id. 7214729. 

Assim diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino 

pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito restrito em 04.12.2016 pela Requerida no 

valor de R$113,80, referente ao contrato 078015917A; e b) Condenar a 

Requerida em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no nome e CPF da Requerente, com relação ao débito 

discutido nestes autos, qual seja o valor de R$113,80, referente ao 

contrato 078015917A. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010112-08.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA PEREIRA NASCIMENTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no id. 

7211820, e a impugnação a contestação foi apresentada no id. 7211838, 

ambas no dentro do prazo legal, conforme certificado no id. 7211862. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização por danos morais, ajuizada por Maria Pereira do Nascimento 

em face do Banco Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 28.04.2013 no valor de R$ 48,11 – contrato nº. 

RE27460908134 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no id. 7211789 o extrato do 

S C P C  e m i t i d o  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Defatut_EMPRESA.aspx, 

datado de 25.05.2016. Sustenta na exordial, que teve o seu nome e CPF, 

negativados indevidamente e que desconhece tal dívida, alega mais que 

procurou a Requerida para resolver administrativamente, porém não 

obteve êxito, e não restando alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda, afirma mais que não pode efetivar compras no crediário no 

comércio, devido a restrição, e ao final pleiteia pela indenização por danos 

morais e pela procedência da ação. No id. 7211885, houve decisão para a 

parte Requerente emendar a inicial em relação ao valor dado a causa, por 

sua vez, a parte Requerente cumpriu a determinação e atribuiu o valor a 

causa em R$ 37.480,00, conforme consta na petição anexada ao id. 

8149978. Realizada no id. 7211852 em 11.07.2016, a audiência de 

conciliação, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes. Por sua vez, no id. 7211820 a Requerida apresentou contestação, 

pleiteando em preliminar a ausência de interesse de agir pelo fato da parte 

não tentar resolver administrativamente, e ainda contestou pela culpa 

exclusiva de terceiros, e pela incidência da súmula 385 do STJ, e ao final 

contestou pela improcedência da ação. Todavia, a parte Requerente 

impugnou a contestação no id. 7211838, em sua totalidade, pelo fato da 

parte não apresentar nenhum documento capaz de provar a legalidade do 

débito, e nem tampouco apresentar contrato assinado entre as partes, e 

ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide. Pois muito bem, diante 

da negativa do débito e evidente a hipossuficiência da parte Requerente, 

competia à Requerida trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, como contrato assinado entre as partes, bem como 

faturas, incidindo-se assim nos termos do artigo 373, inciso II do NCPC, 

c.c. o artigo 6º, inciso VIII do CDC, no entanto deixou de apresentar 

documentos que comprovasse o débito com a Requerente neste caso se 

manteve inerte. Sendo assim, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Contudo, para que o prestador de serviço possa se desonerar 

da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, 

incisos I e II, do artigo 14 do CDC), portanto, sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta feita, 

tenho que a Requerida encaminhou os dados da Requerente 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, pois 

comprovada a prática da conduta ilícita, devendo, assim responder pelas 

consequências, qual seja, a de indenizar a parte por eventuais danos 

experimentados de forma injusta, de ter tido o seu nome e CPF 

negativados indevidamente, no rol de inadimplentes, conforme consta do 

extrato do SCPC datado de 25.05.2016, anexado ao id. 7211789. Assim 

diante do exposto, opino pelo não acolhimento da preliminar arguida pela 

Requerida e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo 

JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito incluído no rol de restrição ao crédito em 

28.04.2013 pela Requerida no valor de R$48,11, referente ao contrato 

RE27460908134, e b) Condenar a Requerida em danos morais, no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$48,11, referente ao contrato RE27460908134. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-39.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEOBINO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

MASTER OFFICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010248-39.2015.8.11.0014 REQUERENTE: LEOBINO BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDOS: MASTER OFFICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA. ALFA SERVIÇOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA. EPP. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c indenização por danos morais, ajuizada por Leobino Batista 

dos Santos em face de Master Office Serviços de Informática Ltda. e Alfa 

Serviços de Propaganda e Marketing Ltda. EPP, devidamente qualificados 

nos autos. Compulsando os autos vislumbro que foi proferida sentença no 
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id. 7206411, nos seguintes termos: “Isto posto, homologo a desistência da 

ação formulada pela parte autora, exclusivamente em relação à reclamada 

Alfa Serviços Marketing Ltda., nos termos do artigo 158, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, bem como julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado por Leobino Batista dos Santos em face de Master 

Office Serviços de Informática Ltda e condeno a reclamada Master Office 

Serviços de Informática Ltda ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

correção monetária e juros legais a contar da data da sentença, bem como 

declaro a inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré Master Office 

Serviços de Informática Ltda, determinando a exclusão definitiva da 

anotação nominal restritiva, em relação ao débito discutido nos presentes 

autos”. Na fase de liquidação da sentença a parte Requerente, por sua 

vez, requereu a expedição de ofícios aos seguintes órgãos: Junta 

Comercial do Estado de São Paulo; CDL; SERASA e SPC, com a finalidade 

de obter o atual endereço da Requerida Master Office Serviços de 

Informática Ltda. Deferido o pedido, id. 7206485 e informado o endereço 

nos ids. 7206607 (Junta Comercial SP); 7206624 (SPC Brasil); 7206630 

(CDL São Paulo), as quais todas informaram o endereço da Requerida, 

sendo o mesmo endereço constante na exordial, conforme certificado no 

id. 7206632. Desta informação a parte Requerente foi intimada, e na 

ocasião solicitou a expedição de Edital – id. 7206645. Todavia, no id. 

8010560, o pedido de citação por edital foi indeferido, por ser incabível em 

sede de Juizado Especial, e na oportunidade foi determinado que a parte 

Requerente apresentasse no prazo de 10 (dez) dias o endereço da 

Requerida, sob pena de extinção. No entanto, a parte Requerente se 

manteve inerte, decorrendo assim o prazo in albis, conforme certificado no 

id. 8305272. Vieram os autos conclusos. Decido. Considerando que a 

Requerente não logrou êxito em indicar o endereço da parte Requerida, de 

modo a viabilizar a intimação para o cumprimento da sentença, 

permanecendo inerte, razão a qual nos termos do artigo 485, inciso IV, do 

NCPC, há de ser extinto o processo, sem julgamento do mérito. Neste 

sentido, colaciono o julgado abaixo transcrito: EMENTA: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA 

QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO 

CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 219, § 2º, do Código de Processo 

Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu. 2. Constatado que a 

parte autora não logrou indicar o endereço do réu, de modo a viabilizar a 

citação, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, 

na forma prevista no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. A extinção do feito por ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 

267, IV, do CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte 

autora. 4. Os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade 

processual e da economia processual não podem ser invocados como 

justificativa para a concessão de oportunidades indefinidas para que a 

parte autora promova o andamento do feito, sob pena de violação do 

princípio constitucional da duração razoável do processo. 5. Recurso de 

Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20120310167002, 

Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 17/02/2016, 1ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/02/2016 . Pág.: 350) 

(artigo 219, § 2º do CPC/1973 atual artigo 240, §2º do NCPC/2015 e artigo 

267, inciso IV CPC/1973 atual artigo 485, inciso IV do NCPC/2015) No mais, 

o devedor há de ser intimado para cumprir a sentença, artigo 513 do 

NCPC. Do mesmo modo, não encontrando o devedor, o processo será 

imediatamente extinto, artigo 53, § 4º da Lei 9.099/1995. Desta forma, ante 

a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo, bem como não localizando o devedor para cumprir 

a sentença, opino pela EXTINÇÃO DO FEITO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV do NCPC, bem como no § 4º do artigo 53 da 

Lei 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15631 Nr: 438-03.2007.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8.502/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 Visto.

Defiro o pleito ministerial retro (fl. 244).

Proceda-se à citação editalícia do acusado a respeito da decisão de 

pronúncia de fls. 234/235, com fundamento no art. 420, parágrafo único, 

do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10599 Nr: 2352-10.2004.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARIANO, LUCIMEIRE 

MARIA SILVA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEDRO COUTINHO, MARIA EUNICE 

BATISTA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Visto.

Intime-se a parte exequente a respeito da decisão de fls. 125/126, 

consignando que deverá impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76766 Nr: 96-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTARIS GONÇALVES DE SOUZA, 

JHONATAN FERNANDES DE ARAUJO, LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, 

DIEGO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 PROCESSO N: 96-06.2018.811.0033

CÓDIGO: 76766

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACUSADOS: ANTARIS GONLAVES DE SOUZA, JHONATAN FERNANDES 

ARAÚJO, DIEGO DE JESUS E LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS.

DESPACHO

Vistos.

Os acusados, devidamente citados, ofereceram resposta à acusação, 

mas apenas para impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo 

Ministério Público. Entretanto, no presente momento processual, antes do 

encerramento da fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da 

defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 
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quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02/03/2018, às 

14:30 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 19 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76387 Nr: 3940-95.2017.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO GOLICZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

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

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 Assim, antes de manter o indeferimento do pedido, contudo, faculto, 

novamente, ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, 

sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas 

do processo.Posto isto, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia dos extratos bancários de contas de 

sua titularidade, como também de seu cônjuge, dos últimos três meses; b) 

cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses, em nome 

do requerente e sua esposa; e c) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob 

pena de extinção, sem nova intimação, eis que trata-se de prazo 

peremptório e havendo seu transcurso sem adoção das medidas 

pertinentes, não há alternativa a não ser a incidência da norma disposta 

no artigo 290 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 22 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, importante consignar que nada impede que em momento 

posterior a medida seja reanalisada e, se demonstrados os requisitos, 

concedida e isso não causará prejuízo às partes.Pelas razões 

expendidas, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.Considerando que 

os embargantes não se opõem à designação de sessão de conciliação, 

nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para 

designação de audiência de mediação.Cite-se a embargada e intimem-se 

as partes para comparecimento, sendo que a intimação dos autores 

deverão ser realizadas na pessoa de seu advogado, para 

comparecimento na audiência designada, que será realizada pelo 

Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de Justiça, 

conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do Código de Processo Civil e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil.Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação.Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá a 

embargada sair intimada para impugnação aos embargos, no prazo legal, 

contados da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo 

Civil e em caso de não apresentação da impugnação certifique-se.Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se os 

embargantes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, 

voltem para decisão.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro – MT, 22 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69080 Nr: 595-24.2017.811.0033

 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: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELI JAQUELINE WIEBBELLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 64, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 485, 4º do CPC.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Deixei de proceder à baixa da restrição no veículo conforme requerido 

pelo autor em virtude de inexistir constrição realizada por este Juízo.

Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76766 Nr: 96-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTARIS GONÇALVES DE SOUZA, 

JHONATAN FERNANDES DE ARAUJO, LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, 

DIEGO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, item 

11.1 – “o” (CNGC/MT, item 7.35.11 - “o”), impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o douto advogado, Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, 

da decisão de fls. 217, onde foi designada audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 02/03/2018, às 14h30min."Vistos. Os acusados, 

devidamente citados, ofereceram resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal. Sob ótica processual, em análise mais uma vez 

sumária, observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do 

CPP. Razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito. 

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito. 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02/03/2018, às 

14:30 horas. Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público 

Estadual. Cumpra-se. São José do Rio Claro - MT, 19 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 260-68.2018.811.0033

 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: ALICE MORENA ZIMMERMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE TEIXEIRA - OAB:19866 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O segundo requisito nada mais é do que demonstrar que a parte 

postulante é detentora do direito ao qual pleiteia, ao passo que aplicando 

referido requisito no caso dos autos temos que a autora formulou contrato 

de compra e venda com terceiro que por sua vez adquiriu a área do 

requerido, mas até o presente momento não conseguiu proceder com as 

necessárias averbações na matrícula do imóvel em razão dos requisitos 

impostos pela lei, sendo um deles a apresentação da declaração de ITR 

acompanhado do documento de informação e atualização cadastral do ITR 

– DIAC/DIAT do exercício de 2017, documento esse titularizado pelo 

requerido, de modo que resta caracterizado o segundo requisito.O terceiro 

requisito, a saber o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

é a probabilidade de um prejuízo ou de um dano a qualquer bem 

juridicamente protegido, ou seja, é uma causa do risco, ao passo que risco 

é a possibilidade de dano. Logo, o “risco ao resultado útil do processo” 

pode ser entendido como sendo a possibilidade de ofensa à busca pelo 

bem da vida em prazo razoável, sem que se permita postergação da 

prestação jurisdicional, a concessão do provimento é fundamental para o 

requerente naquele momento, no caso o argumento da parte autora 

relevante, tanto no que diz respeito aos eventuais prejuízos financeiros 

pelo não exercício de suas atividades, quanto pelo prazo estabelecido 

pelo INCRA para o competente registro do georreferenciamento.Pelas 

razões expendidas, DEFIRO a tutela de urgência antecipada em caráter 

antecedente pretendida pela requerente para o fim de determinar ao 

requerido que apresente a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a 

declaração de ITR acompanhado do documento de informação e 

atualização cadastral do ITR – DIAC/DIAT do exercício de 2017.Visando 

resguardar eventuais direitos dos autores, bem como de terceiros, 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.São José do 

Rio Claro – MT, 23 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23685 Nr: 908-63.2009.811.0033

 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: AGRENCO DO BRASIL S/A, AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELISEU JOSE 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525, RONIMARCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A/MT

 Autos nº 908-63.2009.811.0033 – Cód. 23685

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 1624/1627 e 1628/1634.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

 Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A E RONIMÁRCIO 

NAVES (EXEQUENTES); e passivo da demanda: ELISEU JOSÉ SCHAFER 

(EXECUTADO), procedendo-se com as necessárias retificações no 

sistema como também na capa dos autos, inclusive constando a ação 

como Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC 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.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (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 pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53028 Nr: 2455-02.2013.811.0033

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DA SILVA MARTINS - TRANSPORTE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2455-02.2013.811.0033 – Cód. 53028

Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO, interposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de M DA SILVA MARTINS – TRANSPORTE – ME, 

ambos suficientemente qualificados nos autos (fls. 05/07).

A inicial foi devidamente instruída com documentos (fls. 08/30).

Decisão inaugural às fls. 31/32.

Às fls. 40/43 as partes apresentaram transação celebrada entre elas 

noticiando composição amigável e requerem a homologação e a 

consequente extinção dos autos com julgamento do mérito.

À fl. 67 a parte autora vem informar o cumprimento integral do acordo 

entabulado nos autos, pugnando pela extinção dos presentes autos com 

julgamento do mérito.

 Após os autos vieram conclusos para deliberações.

RELATEI

FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes encontram-se devidamente representadas não havendo óbice 

ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do acordo firmado 

entre as parte, ao contrário, há permissão no sistema vigente, inclusive 

para gerar título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso 3º, 

do Código de processo Civil, podendo também ser aplicado, por analogia, o 

disposto no artigo 57 da Lei 9.099/95.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação

 celebrada às fls. 40/43 e devidamente cumprida, nestes autos de AÇÃO 

BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de 

M DA SILVA MARTINS – TRANSPORTE – ME.

Em consequência, tendo a composição amigável efeito de sentença entre 

as

 partes, julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea B, do Código de Processo Civil, já distribuídas 

no acordo as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, oportunamente arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 20 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29682 Nr: 429-02.2011.811.0033

 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: ZEFERINA ROSA DE SANTANA, EMILIO DIVIO 

SANTANA, MARIA APARECIDA DE SANTANA SANTOS, MATEUS 

AGOSTINHO DE SANTANA, JUDITE ERONDINA DE SANTANA, JOSELINA 

ROSA DE SANTANA PINTO, AQUINO DE SANTANA, JOSÉ DE AQUINO DE 
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SANTANA]

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros informados às f. 122/143, 

devendo passar a constar no pólo ativo do feito, no sistema e autuação.

Cumpridas as determinações de f. 121, voltem conclusos para despacho 

saneador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77495 Nr: 452-98.2018.811.0033

 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: VBP, LETICIA GAMA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para 

designação de audiência de mediação.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para comparecimento, 

sendo que a intimação do autor deverá ser realizada na pessoa de seu 

advogado, para comparecimento na audiência designada, que será 

realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo Tribunal de 

Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e Provimento n. 

09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

As partes deverão estar cientes de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da 

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

da União ou do Estado.

 As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de 

Processo Civil.

Havendo conciliação/mediação, voltem para homologação.

Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido sair intimado 

para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, da 

audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil.

Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se 

a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias 

e, em seguida, voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2264 Nr: 305-05.2000.811.0033

 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): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Autos nº 305-05.2000.811.0033 – Cód. 2264

Vistos.

Considerando o lapso temporal entre a última avaliação realizada no imóvel 

penhorado (2013), determino seja o referido imóvel novamente avaliado 

pelo senhor oficial de justiça que atua no feito, correndo as despesas 

dessa nova avaliação por conta do exequente, visto que garantirá que o 

credor receba aquilo que lhe é devido, nos termos do artigo 873, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Após, sobre a avaliação, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias.

A seguir, venham-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 21 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66193 Nr: 2420-37.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GONCALVES FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para retirar a carta precatória expedida ou realizar o 

seu preparo para devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 666 Nr: 140-60.1997.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENÂNCIO, EURICO VENÂNCIO, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, MARIA JOSEFA SANCHES 

IZIDORO SILVA, SÔNIA APARECIDA VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

penhora em aplicações financeiras, na qual restou infrutífera.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2260 Nr: 301-65.2000.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->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): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Autos nº 301-65.2000.811.0033 – Cód. 2260

Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Determino sejam os imóveis cujas matrículas foram aportadas nos autos 

às fls. 256/258 avaliados pelo senhor oficial de justiça que atua no feito, 

correndo as despesas dessa avaliação pró rata.

Registro que, por hora, não determinei a avaliação de todos os imóveis 

penhorados, pois o valor do crédito é relativamente baixo, sendo que as 

matrículas de fls. 256/258 devem bastar para a satisfação do débito objeto 

dos autos, mas caso não seja suficiente em momento oportuno determino 

a avaliação dos demais imóveis.

 Após, sobre a avaliação, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias.

A seguir, venham-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 21 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30963 Nr: 1718-67.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCOOB - BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE 

DO PARAIBA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618 MT, SUAIR 

MORAES ANDRADE - OAB:7.169 OAB/GO

 Autos nº 1718-67.2011.811.00033 – Cód. 30963

Vistos.

Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração opostos à fl. 

222.

Certifique-se também eventual decurso de prazo dos requeridos, no que 

tange à indicação de assistentes técnicos, bem como formulação de 

quesitos.

 Decorrido o prazo, cumpra-se as demais determinações de fl. 220.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 21 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53027 Nr: 2454-17.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Visto.

Considerando ausência justificada pela parte requerida em razão do 

atestado médico juntado aos autos, redesigno a audiência para o dia 07 de 

março de 2018, às 17:15 horas, saindo os presentes intimados.

Intime-se a parte requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61312 Nr: 2371-30.2015.811.0033

 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: MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAY - 

OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2371-30.2015.811.0033 – Cód. 61312

Vistos.

Considerando que dos três herdeiros dos autos dois deles apresentaram 

documento renunciando de sua cota parte em fazer de sua genitora, ora 

inventariante, determino que seja intimado o herdeiro Ruan Felipe Ferreira 

Linhar para apresentar se anui ou não ao pedido de alienação dos 

semoventes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a resposta venham imediatamente conclusos para apreciação do 

pedido.

Sem prejuízos, determino seja oficiada a Caixa Econômica Federal, para 

que esta nos informe, no prazo de 10 (dez) dias, extrato referente ao 

valor do FGTS depositado na conta do de cujus, instruindo o ofício com os 

documentos de fls. 09, 10/11 e 12.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 21 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 391 Nr: 23-06.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP

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

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Intimo a parte executada para que apresente, no prazo legal, impugnação 

à penhora online de fls. 337/338 datada de 15/08/2017, bem como 

manifeste-se, em 05 (cinco) dias, acerca do valor remanescente 

apresentado pelo exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16881 Nr: 96-89.2007.811.0033

 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: FABÍOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

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

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/MT

 Autos nº 96-89.2007.811.0033 – Cód. 16881

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela requerente à fl. 284, para o fim de 

determinar ao requerido, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos todos 

os contratos, extratos e a situação da relação contratual da requerente, 

inclusive formulando, se assim desejar, proposta de quitação da verba 

sucumbencial arbitrada pelo Egrégio TJMT.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 21 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50655 Nr: 2575-79.2012.811.0033

 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: DECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 103. Portanto, 

intimo a parte autora para que junte nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a certidão negativa de débito municipal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31606 Nr: 2362-10.2011.811.0033

 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: ANÉSIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para apresentar impugnação à contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19148 Nr: 924-85.2007.811.0033

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 452 de 645



 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON 

RIBEIRO DO NASCIMENTO, VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SADIM - OAB:7.838 OAB/MS

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

carta precatória negativa de fl. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62950 Nr: 565-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALTRÃO, ANTONIO ALTRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 649 da CNGC/MT 

(Provimento nº 41/2016-CGJ), impulsiono estes autos ao setor de 

Expedição de Matéria de Imprensa, para intimar o douto advogado para 

providenciar o pagamento da diligência, através de guia no CPD, no site 

www.tjmt.jus.br, conforme Provimento 7/2017 no valor de R$. 400,00 

valor este referente a distância de 160Km (de ida e volta) até o endereço 

da executada sendo cobrado R$ 2,50 por Km conforme Portaria nº 

035/2013-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24492 Nr: 1739-14.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ JUSTINO, VALDETE GOMES JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do laudo pericial de fls. 104/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 1855-78.2013.811.0033

 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): APARECIDO DE OLIVEIRA METALURGICA, 

APARECIDO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 79/80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53512 Nr: 3008-49.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Intimo a parte requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59659 Nr: 1227-21.2015.811.0033

 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): ALTAIR GALIANO CARDOSO, PAULINHO 

GOLICZESKI

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

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Autos nº 1227-21.2015.811.0033 – Cód. 59659

Vistos.

Intime-se pessoalmente a exequente a promover os atos e diligências que 

lhe competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção 

de feito por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham conclusos.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 2590-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENANDES LUIZ PESSATO, SANDRA DE 

PAULA PESSATO, SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2590-43.2015.811.0033 – Cód. 61714

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela requerente à fl. 198.

Cumpra-se, consoante ali requerido.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8004 Nr: 2080-50.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 (...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução 

para reconhecer o excesso correspondente ao montante do valor pelo 

impugnado e determinar a realização de novos cálculos utilizando-se como 

parâmetro os termos desta sentença. Proceda-se o impugnado com novo 

cálculo tomando como parâmetro os limites aqui fixados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sem prejuízos, anote-se o necessário quanto aos atuais 

procuradores do impugnante, visando evitar eventual arguição de 

nulidade. II – DO LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. (...). 

Expeça-se o competente alvará de levantamento em favor da parte autora, 

consoante informação de fls. 277. III – DO PEDIDO DE PENHORA 

FORMULADO PELA EXEQUENTE(...), deixo para analisar o pedido retro em 

momento oportuno. IV – DA EVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO REQUERENTE ALTAMIR 

GIMENES DO AMARAL. O pedido deve ser deferido. Evolua-se a classe 

para Cumprimento de Sentença. (...), intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado nos demonstrativos 

discriminados e atualizados do crédito, acrescido de custas, se houver. 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

(...). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez 

por cento) e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por 
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cento). (...).Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do artigo 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código 

de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

São José do Rio Claro – MT, 25 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73994 Nr: 2928-46.2017.811.0033

 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): SERGIO ROBERTO MATIAS

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

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, se manifeste acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 42/43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29372 Nr: 121-63.2011.811.0033

 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: FAUSTIN TENFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo legal, as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30981 Nr: 1736-88.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS CANOVA, JOACIR RENAN DE 

AZEVEDO, ROSANA DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, NEUZA 

TEREZINHA MACHADO, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 123. Portanto, 

intimo a parte autora para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27451 Nr: 1328-34.2010.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 Intimação do(a) excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetue o pagamento das custas e taxas judicias no prazo legal devido, 

conforme certidão abaixo transcrita:

CERTIDÃO

VAGNER DE OLIVEIRA LEITE MORETTI, Contador Judicial da Comarca de 

São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso no uso de minhas 

atribuições legais, etc.

CERTIFICO, em cumprimento ao r. despacho, que o valor da TAXA 

JUDICIÁRIA, é de R$ 740,98 (Setecentos e quarenta reais e noventa e oito 

centavos).

CERTIFICO AINDA QUE, o valor das CUSTAS JUDICIAIS é de R$ 740,98 

(Setecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos). E para efetivar o 

pagamento, as guias de recolhimento devem ser retiradas/emitidas no site: 

www.tjmt.jus.br/guias no link Custas e taxas finais ou remanescentes.

CERTIFICO MAIS QUE, deixei de calcular honorários tendo em vista a 

ausência da PORCENTAGEM que seria feito esse cálculo.

 O referido é verdade dou fé, dada e passada nesta cidade de São José 

do Rio Claro – MT, aos 13 de outubro de 2016

E eu, Vagner de Oliveira Leite Moretti desta comarca digitei e assino.

Vagner de Oliveira Leite Moretti

Distribuidor, Contador e Partidor Judicial

Matricula 24721

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71293 Nr: 1847-62.2017.811.0033

 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: OTACÍLIO CARDOSO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho de fls. 62, intimo a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73161 Nr: 2614-03.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE DIAMANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLÁVIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca da certidão negativa de fl. 42, bem como 

apresente o pagamento complementar de diligência solicitado no valor de 

R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 1526-95.2015.811.0033

 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: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY MERENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios, ao 

passo que constituo de pleno direito o título executivo judicial, que instruiu 

a inicial, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, 

aplicando-se correção monetária pelo INPC, a partir da data em que 

deveriam ter sido pagas as obrigações, e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a data da citação (15/05/2017).Pela sucumbência, 

condeno a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço.Julgo extinta esta fase procedimental, com resolução 

do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, 

arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 22 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 1072-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERÁRIA SANTA CLARA LTDA, CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 Autos nº 1072-57.2011.811.0033 – Cód. 30318

Vistos.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC 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.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (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 pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68026 Nr: 3409-43.2016.811.0033

 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: lorrainy oliveira prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON PRADO, SIMONE GOMES DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699

 Autos nº 3409-43.2016.811.0033 – Cód. 68026

Vistos.

Junte-se eventual pendência e voltem conclusos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50798 Nr: 2769-79.2012.811.0033

 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 FERREIRA DE LIMA, LOIRI ANDROSHESKI DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

EDSON CESAR ZARDO, URIAS MOREIRA DE FREITAS, DOMINGAS DE 

TAL, MARLI PAMOZENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca do 

Ofício de fl. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28026 Nr: 1904-27.2010.811.0033

 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): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS CANOVA

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta precatória fls. 75/80 sem o preparo, 

intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29544 Nr: 292-20.2011.811.0033

 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: VALDEVINO CASADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 2838-58.2005.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o executado não apresentou manifestação até 

22/02/2018. Portanto, intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 99 Nr: 25-49.1991.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS UMEDA, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO FLORENTINO DOS SANTOS, 

TRANSPORTADORA LIMA JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Intimo o patrono da parte autora para que realize o preparo da carta 

precatória expedida nestes autos ou retire em cartório para distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29585 Nr: 333-84.2011.811.0033

 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: IRENE CARDOSO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 
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OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo legal, as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29664 Nr: 411-78.2011.811.0033

 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: ALCINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo legal, as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58958 Nr: 729-22.2015.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LEAO VELOSO, EELV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FERREIRA LINHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - 

OAB:4478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

correspondência devolvida às fls. 73v.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19480 Nr: 1251-30.2007.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLÁUDIA MARSON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA CLÁUDIA MARSON SOUZA, Cpf: 

90845412191, Rg: 22.032.828, brasileiro(a), casado(a), empresária. 

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$ 486,98 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de pena de protesto no cartório 

extrajudicial.

 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, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 23 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16867 Nr: 81-23.2007.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVAZIO MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - 

OAB:11.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 84 e suspendo o trâmite do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 5 (cinco) dias e voltem para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29702 Nr: 449-90.2011.811.0033

 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: CIZINA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 60 dias requerido pela parte autora às f. 136, 

momento em que deverá impulsionar o feito, requerendo o que de direito e 

voltem para análise.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15342 Nr: 463-50.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO, JOVELINA SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA 

JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicialmente formulado 

pelos exequentes, com fundamento no artigo 501 do Código de Processo 

Civil, para o fim de suprir a ausência de declaração de vontade não 

emanada pelo executado, devendo esta sentença produzir todos os 

efeitos da declaração não emitida, qual seja a outorga da escritura da área 

de 704,00 ha (setecentos e quatro hectares) desmembrada da área maior 

matriculada sob o nº 3.249 do CRI de Diamantino – MT, tendo como 

matrícula atual a de nº 7.428 do CRI local.Todavia, CONDICIONO o 

cumprimento da presente sentença ao adimplemento integral e 

comprovação nos autos, por parte dos exequentes, das obrigações 

acordadas. Julgo extinta esta fase procedimental com resolução do mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Via de 

consequência, pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 

15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José 

do Rio Claro, 08 de fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25694 Nr: 2929-12.2009.811.0033

 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: MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO MARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 149. Portanto, 

intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos a 

decisão administrativa.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 462-45.2018.811.0033

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,Presentes, em um juízo preliminar, os requisitos legais DEFIRO, 

liminarmente, a medida.Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a(s) pessoa(s) nominada(s) pela parte autora 

na inicial, mediante compromisso de não o retirar do território deste juízo, 

sem autorização.Pelo mesmo mandado, CITE-SE a parte ré para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias ou em 05 (cinco) dias 

requerer a purgação da mora pagando a integralidade das prestações em 

atraso mais encargos, segundo os valores apresentados pelo credor na 

inicial, hipótese na qual lhe será restituído o bem.Cientifique-se, ainda, a 

parte ré de que poderá contestar mesmo tendo purgado a mora caso 

entenda ter havido pagamento a maior do que lhe impunha a lei ou o 

contrato e desejar restituição (Dec.-Lei nº 911/69, art. 3º, §§§ 2º, 3º e 4º, 

com a redação dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004).Anoto, 

desde já, que os prazos a que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º do 

art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se a partir da citação e não da 

execução da liminar, posto que a interpretação de tais dispositivos legais 

deve ser feita à luz dos princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV e 

LV, da Constituição Federal, bem como em consonância com os arts. 213 

e 214 do CPC.Com efeito, é a citação que comunica ao réu que em face 

dele foi proposta demanda, a fim de que ele possa, querendo, vir se 

defender (CPC, art. 213...Finalmente, determino para resguardar 

minimamente o devido processo legal que se o credor fiduciário, nos 

moldes do art. 3º, §1º (de duvidosa constitucionalidade), optar pela 

VENDA ANTECIPADA do bem, deverá requerê-lo ao juízo, depois de 

decorrido o prazo de cinco dias da execução da liminar com citação, sob 

pena de nulidade por ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º da 

CF.Expeçam-se os mandados necessários. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51381 Nr: 522-91.2013.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ 

CARLOS TICIANELLI, IZELIA TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CORRÊA BEZERRA - 

OAB:87670/MT

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, ofereça impugnação à 

penhora online realizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61718 Nr: 2591-28.2015.811.0033

 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): TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME, 

LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:MT 2295

 Autos nº 2591-28.2015.811.0033 – Cód. 61718

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 118/122, bem como seus respectivos documentos.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

 Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 

(EXEQUENTE); e passivo da demanda: TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE 

LTDA – ME E LUCIANA JOSÉ FONTES (EXECUTADAS), procedendo-se 

com as necessárias retificações no sistema como também na capa dos 

autos, inclusive constando a ação como Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intimem-se as 

executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

indicado nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC 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.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (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 pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23006 Nr: 249-54.2009.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZITA RODRIGUES RIBEIRO, CNPJ: 

24729469000124. 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: Isto posto, nos termos dos arts. 794, inciso I, e 795, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinta a execução, com resolução de 

mérito. Condeno a parte executada a pagar as custas e as despesas 

processuais, como também dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 39 da Lei de 

Execução Fiscal e Lei Estadual n.° 7.603/2001, como ainda as disposições 

do art. 20, §§ 3.º e 4.º, do CPC.Preclusas as vias recursais, certifique-se, 

anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.São José do Rio Claro – MT, 13 

de novembro de 2013.Walter Tomaz da CostaJuiz 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, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 23 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13663 Nr: 2973-70.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Visto.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente no sentido de inserir o 

nome do Executado nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de 

inexistência de bens suficientes à garantia da execução.

O artigo 782, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 782 - (...)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o 

pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por 

qualquer outro motivo.

No caso dos autos, não há notícias de que o Executado tenha quitado a 

dívida oriunda do Título Executivo Extrajudicial que embasa os autos, nem 

nomeado bens à penhora, sendo certo que as buscas por bens 

exequíveis realizadas pelo Exequente, via oficial de justiça, sistemas 

BacenJud, Renajud e Infojud, foram todas infrutíferas, razão pela qual 

determino:

1. A expedição de ofício ao Serasa para restrição do nome do Executado 

no órgão de proteção ao crédito, nos termos do artigo supratranscrito.

Neste sentido, a jurisprudência dominante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO 

EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, 

PARÁGRAFO 3º DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 

CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO 

PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o 

executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se 

viáveis o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO. 70071746341, 15ª Camara Cível, TJRS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 23/11/2016.

3. Declaro suspensa a presente execução, determinando seu arquivo 

provisório, pelo prazo de até um ano, conforme previsão do artigo 40, da 

Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56943 Nr: 2309-24.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDE GONSALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado ás fls. 95. Portanto, 

intimo a parte autora para impulsionar os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 331-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAITANO SIQUEIRA, VANDERLEI 

SOUZA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, RONI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Souvenir Dal Bo e 

Salvenir Dal Bo Junior, f. 420.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das demais 

testemunhas informadas às f. 413, a e 424/425, o dia 21/06/2018, às 

14:30 horas.

Requisite os policiais civil e militares.

Intimem-se.

Vista ao MPE e Defensoria Pública.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23006 Nr: 249-54.2009.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZITA RODRIGUES RIBEIRO, CNPJ: 

24729469000124. 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$ 521,64 (Quinhentos e vinte e um reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de sob pena de protesto em cartório 

extrajudicial.

 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, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 23 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59183 Nr: 867-86.2015.811.0033

 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: SALETE TELLES DA SILVA, JOAREZ FOELLMER 

RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO PEREIRA DA SILVA, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/MT, DIEGO LUIZ PASQUALLI - 

OAB:41932, EGBERTO FANTIN - OAB:35225/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSNI JOSE ZORZO - 

OAB:41933, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63042 Nr: 625-93.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADALBERTO APARECIDO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FRANCO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Em razão do exposto, em consonância ao parecer ministerial de fls. 

31/33, REJEITO a presente queixa-crime, determinando o arquivamento 

destes autos, em razão da ausência de prévio pagamento de custas, com 

base no art. 395, I, c/c art. 806, ambos do Código de Processo 

Penal.Transitando em julgado, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 429-41.2007.811.0033

 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: ESTER MARIA BARBOSA BOEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72047 Nr: 2204-42.2017.811.0033

 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: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIR 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 Visto.

Defiro o pedido de f. 1000 e concedo o prazo de 10 (dez) dias à parte 

autora.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16836 Nr: 27-57.2007.811.0033

 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: DURVALINA BORGES MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSE METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3691

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, conforme petição de f. 167/173.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13878 Nr: 3106-15.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES, CLEIDE APARECIDA T. 

MARCONDES, WILMAR EDIO MANEIRA, LIANE RAMBO MANEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 Autos nº 3106-15.2005.811.0033 – Cód. 13878

Vistos.

Sobre o informado à fl. 259, manifeste-se o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 23 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53748 Nr: 3320-25.2013.811.0033

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI

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

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo solicitado às fls. 74, portanto intimo a parte 

autora para que impulsione o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53360 Nr: 2829-18.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 73. Portanto, 

intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64861 Nr: 1596-78.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): JONATHAS JOSE DA SILVA, ANDERSON 

TAVARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Havendo composição amigável informada às f. 93/97, defiro o pedido de 

suspensão do feito, inicialmente, pelo prazo de 6 (seis) meses, já que a 

norma prevista no artigo 313, parágrafo quarto do CPC veda o 

sobrestamento por período superior, senão vejamos:

 Art. 313, § 400 prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 

1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista 

no inciso II.

Encerrado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, informando se pretende a homologação do 

acordo e extinção dos autos para formação de título executivo judicial, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65927 Nr: 2240-21.2016.811.0033

 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): JOAO CARLOS SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente endereço atualizado do 

executado, no prazo legal, para intimação acerca da restrição realizada às 

fls. 43/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 28490 Nr: 2369-36.2010.811.0033

 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: MICHELLI ALMEIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Sobre a informação de f. 89v, intime-se a parte autora para manifestação, 

em 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13664 Nr: 2974-55.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Autos nº 2974-55.2005.811.0033 – Cód. 13664

Vistos.

 Inicialmente, determino a intimação da exequente para aportar aos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, matrícula atualizada do imóvel, visando 

demonstrar que os executados são proprietários do imóvel que o 

exequente pretende seja penhorado.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação dos executados como fiéis 

depositários.

Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado e intimação 

dos devedores (e seus eventuais cônjuges, tratando-se de bens imóveis) 

quanto aos termos de penhora e avaliação para que estes, querendo, 

ofereçam embargos, no prazo legal.

Sem prejuízos, nos termos do artigo 844, do Código de Processo Civil, 

deverá o exequente providenciar, depois de formalizado o termo de 

penhora, a averbação desta no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

também no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 23 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68231 Nr: 3550-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Visto.

Considerando o teor do Ofício 010/2018/MPE/PJSJRC, de 19/01/2018, no 

sentido de que o Promotor de Justiça desta Comarca estará ausente na 

data agendada para a realização da audiência anteriormente designada, 

dou por cancelada sua realização e redesigno-a para o dia 26/04/2018, às 

14:30 horas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68217 Nr: 3538-48.2016.811.0033

 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: MARCELO CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 PROCESSO N: 3538-48.2016.811.0033 (68217)Visto (...)Defiro a 

produção de prova testemunhal (...).2. Prova Pericial em Documentos(...). 

Para tanto, nomeio a REAL BRASIL CONSULTORIA, localizado na Av. 

Rubens de Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, CEP 

78050-000, Cuiabá/MT - email: contato@realbrasilconsultoria.com.br, que 

deverá ser intimado acerca da nomeação para que formule proposta de 

honorários periciais a ser arcada pelo requerente nos termos do art. 95, 

§1º do Código de Processo Civil.Intime-se o requerente para se manifestar 

em 05 dias acerca do valor arbitrado (art. 465, §3º do CPC).O valor deverá 

ser depositado judicialmente, autorizando o pagamento de 50% a favor do 

perito no inicio dos trabalhos, (...)Intimem-se as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos, que deverão ser intimados de todos os 

atos relativos ao trabalho pericial. Concedo o prazo de 30 dias para 

apresentação do laudo respondendo aos quesitos a ser elaborados pelas 

partes. (...).Os assistentes técnicos deverão oferecer seus pareceres no 

prazo comum de 15 dias após as partes ser intimadas acerca da 

apresentação do laudo pericial, a teor do disposto no art. 477, § 1º, do 

CPC.3. Perícia topográfica(...).Por essa razão, defiro a realização da 

perícia topográfica no imóvel matriculado com n.º 9.644 para estabelecer o 

marco divisório e informar se a área disputada está dentro dos seus 

limites. Para tanto, nomeio OSVAIR JOÃO SAMBUGARI, engenheiro 

florestal, que pode ser encontrado na Rua Rondônia, n. 538, Centro – 

Telefone (66) 99964-8009 e 3386-1195. (...).De posse da data agendada, 

intimem-se as partes da perícia, devendo as partes (autor e demandado) 

comparecerem na data, hora e local informados para que se proceda ao 

ato.Deverá o perito apresentar o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, 

respondendo aos quesitos a ser elaborados pelas partes. (...).Após, 

conclusos para designação de audiência.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.São José do Rio Claro/MT, 08 de janeiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60154 Nr: 1539-94.2015.811.0033

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte autora para apresentar memorias no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 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: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:27.323 RS

 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 a parte autora para complementar a diligência da 

Sra. Oficial de Justiça no valor de R$.200,00, através de guia no CPD, no 

site www.tjmt.jus.br, conforme Provimento 7/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 68476 Nr: 92-03.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S. A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS TESSELE, NEIVA MARIA 

TESSELE, OSVALDO PEDRO TESSELE, EVA SOELI TESSELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 Intimo a parte autora para que retire, nesta secretaria a carta precatória 

expedida ou realize o preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20545 Nr: 393-62.2008.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, 

declarando antecipadamente a prescrição punitiva com base na pena em 

perspectiva, o que faço com fulcro assente no art. 107, IV, c/c art. 109, 

incisos V e IV, ambos do Código Penal.Com o trânsito em julgado desta 

decisão, procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1862-07.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, NILVA NELSA 

SCHERVINSKI, GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, FUNCIONARIO E 

OU CONTRATADOS DO SERGINHO DA SARGEL DE SORRISO, LUIZ 

SERGIO DEL GROSSI, ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI, JOSE CARLOS 

DEL GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI 

- OAB:9916-B, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI - OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDEERARO DIAS - OAB:3.549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente o cálculo 

atualizado do débito e, na mesma oportunidade, requerer o que entender 

de direito para satisfação do seu crédito tendo em vista que o bloqueio 

eletrônico foi infutífero.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1862-07.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI, ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI, JOSE CARLOS DEL GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI 

- OAB:9916-B, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B, LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI - OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDEERARO DIAS - OAB:3.549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 PROCESSO Nº 1862-07.2012.811.0033 (50093)

Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios ajuizada 

por ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI, LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI E JOSÉ 

CARLOS DEL GROSSI, advogados dos requeridos e qualificados nos 

autos, em face de ELISSANDRO JÚNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TONIAZZO E WALTERSON TONIAZZO requerendo, em síntese, a 

intimação dos executados para pagar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) correspondentes aos honorários arbitrados na sentença que julgou 

improcedente o pedido formulado na petição inicial. Ademais, requer o 

bloqueio eletrônico através do sistema BACENJUD nas contas dos 

devedores na hipótese de não cumprimento voluntário da obrigação (fl. 

688/689).

Na sequência, também aportou petição de ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS, advogado dos autores, requerendo o cumprimento da 

sentença que condenou os requeridos no pagamento de honorários 

advocatícios em razão da improcedência do pedido contraposto arbitrado 

em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Na hipótese de não pagamento voluntário, 

requer o arbitramento de multa e penhora online (fl. 692/693).

Às fl. 690 foi determinada a intimação dos executados/autores Elisandro 

Junior Toniazzo e outros para cumprir a obrigação. Na sequência, foi 

deferida a penhora eletrônica nas contas bancárias dos 

autores/executados Elisandro Toniazzo e Outros, mas não foi encontrada 

nenhuma quantia (fl. 699/702).

Às fl. 706 existe a petição dos requeridos SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI 

E OUTRA alegando que os honorários advocatícios foram afastados por 

ocasião do julgamento do recurso de apelação (RAC n.º 146182/2016 – fl. 

680/685). Portanto, entende que são devidos honorários apenas em favor 

dos procuradores dos requeridos e pugnam pela extinção do cumprimento 

da sentença requerida pelo advogado dos autores formulado às fl. 

692/694.

Manifestação do advogado dos autores aduzindo que não foi alterada a 

condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios e 

requer o prosseguimento da execução com o bloqueio eletrônico das 

contas dos executados (fl. 708).

É o relatório. Decido.

Os autores ELISANDRO JÚNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL TONIAZZO e 

WALTERSON TONIAZZO representados pelos advogados DÉBORA 

ADRIANA ALVES e ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS ajuizaram 

ação de manutenção c/c reintegração de posse com pedido de liminar em 

face de IBRAME - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A, ANTÔNIO 

CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ, SÉRGIO 

LEANDRO SCHERVINSKI E OUTROS assistidos pelos causídicos JOSÉ 

CARLOS DEL GROSSI, ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI e LUIZ SÉRGIO 

DEL GROSSI (procuração – fl. 259).

Após regular trâmite processual foi publicada sentença que julgou 

improcedente tanto o pedido formulado na petição inicial quanto o 

contraposto pleiteado na contestação. Por esse motivo existem dois 

cumprimentos de sentença neste processo: um proposto pelo advogado 

dos autores (fl. 688/689) e outro pelo procurador dos requeridos (fl. 

692/693) em razão da condenação das partes no pagamento de 

honorários advocatícios, conforme consta na parte dispositiva da 

sentença de fl. 475/478 abaixo transcrita:

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão possessória de 

reintegração de posse dos autores contra o requerido, assim como, do 

mesmo modo IMPROCEDENTE, o pedido contraposto deste em face 

daqueles. Já cassada pelo E. Tribunal de Justiça a liminar anteriormente 

conferida. Concedo o prazo de 10 dias para os autores desocuparem a 

área voluntariamente, seguindo-se eventualmente mandado de 

reintegração em favor de quem demonstrar sua legitimidade. Eventuais 

objetos apreendidos nestes autos deverão ser vinculados pela autoridade 

policial ao respectivo inquérito porventura existente ou comunicada sua 

inexistência nos autos para as destinações devidas do que for restituível 

e do que for ilícito.

Condeno os autores a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como os honorários advocatícios da parte adversa que arbitro em R$ 

20.000,00 a teor do art. 20, §§3º, alíneas e 4º do CPC, dado o trabalho 

desempenhado, a sua complexidade, o local da prestação e o tempo nele 

envolvido. De outro lado, condeno o requerido a pagar as custas e as 

despesas processuais relacionadas ao pedido contraposto, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa que arbitro em R$ 9.000,00 

tendo os mesmos critérios sobreditos. Sentença publicada em audiência 

(...)” (Grifei).

Assim, para melhor elucidação das questões analisarei separadamente 

cada um dos pedidos de cumprimento de sentença formulados pelos 
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advogados, conforme segue:

- DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALEXANDRE CÉSAR DEL GROSSI 

E OUTROS, ADVOGADOS DOS REQUERIDOS.

Conforme registrado no relatório, aportou neste processo a petição de fl. 

706 por parte dos requeridos SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI E OUTRA 

alegando que os honorários advocatícios foram afastados por ocasião do 

julgamento do recurso de apelação (RAC n.º 146182/2016 – fl. 680/685). 

Portanto, entende que são devidos honorários apenas em favor dos 

procuradores dos requeridos e pugnam pela extinção do cumprimento da 

sentença requerida pelo advogado dos autores formulado às fl. 692/694.

Diante dos argumentos expostos, recebo a respectiva petição como 

impugnação ao cumprimento da sentença na forma do art. 525, V do 

Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifico que o voto do Desembargador Guiomar 

Teodoro Borges, relator do recurso de apelação n.º 146182/2016, é 

didático e justifica o motivo do recurso interposto pelos autores Elisandro 

Júnior Toniazzo e Outros ter sido desprovido e o recurso dos requeridos 

Sérgio Leandro Schevinski e sua esposa ter sido julgado prejudicado, 

ambos por unanimidade.

Consta expressamente no referido acórdão que: “Atenta-se que o autor, 

também apelante, Elisandro Toniazzo, foi quem deu causa ao presente 

pedido contraposto, caso em que arcará com os ônus da sucumbência 

por inteiro” (fl. 684 – penúltimo parágrafo).

Portanto, interpretando o trecho da decisão acima transcrita, razão assiste 

aos procuradores Alexandre César Del Grossi, Luiz Sérgio Del Grossi e 

José Carlos Del Grossi, advogados dos requeridos, porquanto sejam 

devidos os honorários advocatícios no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) apenas em favor deles a ser pago pelos autores em razão da 

improcedência do pedido inicialmente formulado por Elisandro Toniazzo, 

Max Ariel Toniazzo e Walterson Toniazzo, de acordo com o 

expressamente consignado na sentença (fl. 475/478).

- DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ANTONIO AUGUSTO CALDERARO 

DIAS, ADVOGADOS DOS AUTORES.

Às fl. 708 o advogado dos autores se manifestou sobre o pedido deduzido 

pelo advogado da parte contrária (fl. 706) aduzindo, em síntese, que não 

foi alterada a condenação dos requeridos no pagamento dos honorários 

advocatícios, portanto, requer o prosseguimento da execução com o 

bloqueio eletrônico das contas dos executados (fl. 708). Diante desta 

situação, recebo a respectiva petição como impugnação ao cumprimento 

da sentença na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil.

Contudo, de acordo com o exposto no tópico anterior, entendo que não 

existe condição do advogado dos autores exigir dos requeridos o 

pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 9.000,00 (nove mil 

reais) porque a obrigação em pagar respectiva verba honorária foi 

atribuída apenas aos autores em relação aos advogados dos requeridos.

Em outras palavras, os autores são devedores da verba honorária 

arbitrada em favor dos advogados dos requeridos no montante de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), portanto, o cumprimento de sentença deve 

seguir apenas com relação a estas duas partes, pois, repito, está 

expressamente consignado no v. acórdão (fl. 684 – verso) que o 

autor/apelante Elisandro Toniazzo “arcará com o ônus da sucumbência 

por inteiro”.

Com estas considerações, determino que a Secretaria adote as seguintes 

providências:

1. Certifique-se se a parte executada se manifestou acerca da intimação 

de fl. 690; e

2. Intimem-se os credores/exequentes José Carlos Del Grossi, Alexandre 

César Del Grossi e Luiz Sérgio Del Grossi para apresentar cálculo 

atualizado do débito e, na mesma oportunidade, requerer o que entender 

de direito para satisfação do seu crédito tendo em vista que o bloqueio 

eletrônico foi infrutífero.

3. Na sequência, cumpra-se o último parágrafo da decisão de fl. 667/668.

Intimem-se as partes desta decisão. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/MT, 23 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52721 Nr: 2099-07.2013.811.0033

 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: JOSÉ EVANGELISTA NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Relatório Social n°17/2018 de fls.66/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67996 Nr: 3393-89.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FERNANDES - 

OAB:46.083 OAB/SC, ANALÚ RASCHKE - OAB:46.082 OAB/SC, 

CRISTIANE ODISI SCHWALBE - OAB:22.676 OAB/SC, LIANCARLO 

PEDRO WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR, LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571, LIANCARLO PEDRO WANTOWSKY 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:504/2000 OAB/SC

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20780 Nr: 628-29.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30970 Nr: 1725-59.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. SILVA DE LIMA MERCEARIA-ME, JOSÉ 

SILVA DE LIMA, GENILDA ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.96/102.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72989 Nr: 2536-09.2017.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B, MAURICIO 

FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 (...)Portanto, denego o efeito suspensivo pretendido. Nada impedirá, 

entretanto, que seja revista esta decisão, a requerimento da parte, se 

delineados motivos relevantes no decorrer da ação.Quanto a preliminar 

suscitada, em consulta ao sistema Apolo, verifiquei que o processo em 

questão já encontra-se sentenciado, tendo sido extinto sem resolução de 

mérito, com fundamento artigo 485, I, do CPC (indeferimento da petição 

inicial), a qual foi objeto de recurso de apelação.Assim, não se verifica a 

conexão, a teor do que dispõe o artigo 55, § 1º do CPC, in verbis:Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir.§ 1o Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado.(grifei)(...)Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.Defiro, 

outrossim, o prazo de 15 (quinze) dias para juntada da procuração, 

conforme requerido pelo patrono dos embargantes.DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta do conciliador, em obediência ao 

art. 139, inciso V, do CPC.3. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a)INTIMEM-SE os embargantes, por meio de seu advogado, 

via DJE, acerca da presente decisão.b)ENCAMINHEM-SE os autos ao 

conciliador desta Comarca para que seja designada audiência de 

conciliação.c)De posse da data, INTIMEM-SE os Requerentes, por meio de 

seu patrono, via DJE, para comparecimento na audiência designada, 

importando a sua ausência injustificada nas penalidades descritas no § 8º 

do artigo 334 do Código de Processo Civil.d)CITE-SE E INTIME-SE o 

embargado para que compareça à audiência designada, importando a sua 

ausência injustificada nas penalidades descritas no § 8º do artigo 334 do 

Código de Processo Civil. Conste, do mandado de citação e intimação, a 

expressa advertência de que, em não havendo conciliação, deverá a 

parte ré, no prazo de 15 (quinze), impugnar os Embargos à Execução (art. 

920, I, CPC);e)Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação da 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 3012-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Cuiabá/MT, da 13°Vara Criminal, no dia 10/04/2018 

às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19432 Nr: 1219-25.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A, OSMAR AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZIK, RICARDO 

TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:5792/PR, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.1241/1250.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32132 Nr: 320-51.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, 

JOSE WALTER JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BONANCIN, ELIANA DE MARCHI 

BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, LIRIA ELISABETE CHEIDA 

BONANCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16252, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611/MT, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - 

OAB:11269/O, RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.629/MT, THIAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24.296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Processo nº 320-51.2012.811.0033 – Cód. 32132

Tipo de Ação: Cumprimento de Sentença

Exequentes: Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira e Outros

Advogados: Joaquim Luiz Berger Goulart Netto (fl. 3.213)

 Thyago Ribeiro da Rocha (fl. 3.287v)

Executados: Wilson Bonancin e Outros

Advogado: Mauro Rosalino Breda

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos etc.

1. SUSPENDO o cumprimento da decisão de fls. 3.290/3.293, a qual 

rejeitou a impugnação apresentada às fls. 3.221/3.228 pelos executados, 

determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença nos seus 

regulares trâmites e, ainda, deferiu parcialmente o pedido dos exequentes 

para majoração da multa cominatória, em obediência à decisão da 

Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento nº 

1000799-19.2018.8.11.0000 (fls. 3.322/3.324), a qual concedeu efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento interpostos pelos Executados 

Wilson Bonancin e Outros.

2. Prestei, nesta data, informações à Terceira Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por intermédio do Ofício nº 

09/2018/GAB, cuja juntada ora determino.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE os patronos dos litigantes do teor desta decisão.

b) AGUARDE-SE o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1000799-19.2018.8.11.000, em trâmite na Terceira Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

c) Após, conclusos.

São José do Rio Claro, 22 de fevereiro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26461 Nr: 334-06.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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: JOÃO JARDIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, e artigo 513, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta o presente cumprimento 

de sentença, ante o pagamento da obrigação pelo executado.Isento de 

custas, despesas processuais e verbas honorárias.Expeçam-se os 

competentes alvarás, acaso necessário.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, com baixa na distribuição.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29191 Nr: 3070-94.2010.811.0033

 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: VALSSUIR BONANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENAN AGROPECUÁRIA LTDA, ANTONIO 

EVARISTO FRANCESCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 
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OAB:5849/MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, que 

o processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para 

o arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2257 Nr: 298-13.2000.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA., LUA CHEIA 

AGROPECUÁRIA LTDA

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, Maria Lucia Zanzarini - OAB:18.606, MAURO DALARME 

- OAB:18606/PR, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.294 OAB/PR, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:OAB/MT 5714

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Renumere-se o feito a partir da folha 168.

b) Cadastre-se no Sistema Apolo os novos advogados das partes, 

conforme procuração fl. 164 verso e substabelecimento de fl. 158 verso, 

excluindo-se os demais procuradores.

c) Intimem-se os patronos das partes, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

d) Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para querendo, 

especificar, de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão.

e) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências, com urgência, porque se trata de processo afeto à 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74330 Nr: 3079-12.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 (...).3. DEFIRO o pedido de fls. 68/70, para autorizar o recuperando 

SÁVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ a frequentar a escola no período 

noturno, na modalidade EJA (educação para jovens e adultos), a ser 

realizado na Escola Estadual Domingos Briante, localizada nesta urbe, de 

segunda-feira a sexta-feira, das 19h00min às 23h00min, devendo o 

recuperando, juntar nos autos, mensalmente, declaração subscrita pelo 

diretor da unidade de ensino no sentido de ter ele atestado sua regular 

frequência e participado nas atividades curriculares.Mantenho as medidas 

cautelares de fl. 49, readequando o recolhimento domiciliar noturno para 

que o recuperando possa frequentar, somente, o espaço físico da Escola 

Estadual Domingos Briante, localizada nesta cidade, de segunda-feira a 

sexta-feira, das 19h00min às 23h00min. Conservo o curso deste 

processo executivo de pena até que sobrevenha a guia de execução 

penal definitiva, principalmente, para, nestes autos, fiscalizar o 

cumprimento das medidas cautelares pelo recuperando.3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) do recuperando do teor desta decisão.b)INTIME-SE 

pessoalmente o recuperando desta decisão, advertindo-o expressamente 

de que a presente autorização será automaticamente revogada acaso 

praticar fato definido como crime doloso, bem como acaso deixar de trazer 

a declaração mensal.c)CIÊNCIA ao Ministério Público.d)Juntada a Guia de 

Execução Penal Definitiva, elabore-se novo cálculo de pena, intimem-se as 

partes para manifestação e, em seguida, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 3777-18.2017.811.0033

 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: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A, ROSANGELA CRISTINA BARBOZA 

SLEDER - OAB:36441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. JOAREZ FOELLMER RAMBO e GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ 

interpuseram Recurso de Embargos de Declaração (fls. 116/117) contra a 

decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, 

determinando o encaminhamento dos autos ao conciliador para 

designação da audiência (fls. 111/113).

Alegam, em síntese, que o ato judicial hostilizado é omisso, visto não ter 

observado o preenchimento dos requisitos inseridos no artigo 300 do CPC, 

os quais seriam aptos ao deferimento da medida, bem como por não ter 

havido manifestação acerca do bem ofertado em caução, o que, na ótica 

do embargante, leva a conclusão de que houve omissão na 

sentença/decisão proferida no processo.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O recurso de embargos de declaração pressupõe, a teor do artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, obscuridade, contradição, omissão na 

decisão judicial, podendo ser manejados também para a correção de erros 

materiais.

Pois bem.

Analisando-se a decisão objurgada, não se verifica a alegada omissão, 

pois ao contrário do que pretendem fazer crer, os embargantes não 

obtiveram êxito em comprovar a evidência mínima da probabilidade do seu 

direito e o perigo de dano, ficando evidente seu inconformismo com a 

decisão.

No que tange à análise do bem ofertado em caução, esta somente seria 

cabível em caso de concessão da tutela pretendida, ocasião em que seria 

avaliada sua necessidade e, em caso positivo, sua idoneidade, a teor do 

disposto no § 1º do artigo 300 do CPC, não havendo que se falar em 

omissão, já que, como visto, o provimento antecipatório restou indeferido.

3. DESPROVEJO, por isso, os Embargos Declaratórios de fls. 116/117, 

ante a inexistência da alegada omissão na decisão objurgada de fls. 

111/113.

4. Aguarde-se a audiência designada.

5. Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 2424-45.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TADAIOSHI MITSUYASU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Ofício do JUVAM, INFORMANDO QUE FOI DESIGNADO O DIA 20 DE 

MARÇO DE 2018, ÀS 14H15MIN PARA INQUIIRIÇÃO DA TESTEMUNHA

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51265 Nr: 2640-92.2017.811.0035

 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: Kuedima Cristina Oliveira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Alto Garças-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Vista ao MPE para que se manifeste pugnando o que de direito.

Após, conclusos.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53373 Nr: 119-43.2018.811.0035

 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: Marcelo Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRADORA DE BENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Tendo em vista que os documentos juntados não comprovam a 

hipossuficiência da parte autora, intime-se para que comprove sua 

hipossuficiência, ou recolha às custas no prazo de 05 (cinco) dias sob 

pena de extinção.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46445 Nr: 258-29.2017.811.0035

 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: CATARINA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 e julgamento para o dia 21/03/2018, às 14h30min, justificando desde já o 

apontamento de solenidade de forma dilargada no reduzido número de 

servidores. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado 

civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o 

número de registro de identidade e o endereço completo da residência e 

do local de trabalho (art. 450 do CPC).Nos termos do art. 455 do CPC, cabe 

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. 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.A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do CPC.A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição.A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, CPC).No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do CPC.Cumpra-se expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47939 Nr: 921-75.2017.811.0035

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhyzea Lúcia Cavalcanti de 

Morais - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Nos termos da cota ministerial de ref. 57, DETERMINO a Equipe Técnica do 

juízo (psicólogo e assistente social), para que procedam com o 

acompanhamento psicossocial do adolescente Juliano Fraga Silva 

Evangelista pelo período de 03 (três) meses, a fim de acompanhar o 

retorno do adolescente da Clinica de Reabilitação, bem como a indicação 

de eventuais medidas de proteção, devendo ser apresentado relatório 

minucioso mensalmente.

 Após, com a juntada dos relatórios, vistas dos autos ao MPE para que se 

manifeste pelo que de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14863 Nr: 893-20.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Adelaide 

Aparecida Hermes Ribeiro, Fábio Adriano Agulhão, Benedita de Oliveira 

Gouveia, VERA LÚCIA BESSA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759, Ronan de Oliveira Souza - OAB:OAB/MT 4099

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Em razão da participação deste Magistrado em curso disponibilizado pelo 

Tribunal de Justiça deste Estado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 

26/02/2018 e 27/02/2018 com previsão de retorno no dia 28/02/2018, 

redesigno a oralidade anteriormente aprazada para o dia 12/04/2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Alto Garças/MT, 23 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.: 33368 Nr: 1762-12.2013.811.0035

 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
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 PARTE AUTORA: Erotides Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34003 Nr: 97-24.2014.811.0035

 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: CLAUDEMIR PEREIRA DE REZENDE

 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

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO estes autos as partes para que, 

querendo, manifestarem-se acerca do retorno da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33369 Nr: 1763-94.2013.811.0035

 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: LUZIA QUIRINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO a parte autora para manifestar-se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1699 Nr: 5-76.1996.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Cristal ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - OAB:14737

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes para manifestarem-se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32394 Nr: 702-04.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Rogério da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO a parte autora para manifestar-se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12347 Nr: 1109-49.2009.811.0035

 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: Gilberto Fraga Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Bandeira - Transbandeira, 

Guilherme Perin Bandeira - FI, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Giuliano Bordin - 

OAB:34.173/PR, Jeferson José Carneiro Júnior - OAB:55.846/PR, 

Marcelo Dal Ponte Gazola - OAB:34.187/PR, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8184-A/MT

 Cód: 12347

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO FRAGA 

NOGUEIRA aduzindo contradição/equivoco no despacho proferido à fl. 

233, sob a alegação de que os autos não devem ser remetidos ao arquivo.

Postula pela sanação do vício.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com razão o Embargante, no que pertine a contrariedade do despacho 

exarado à fl. 233, visto que, de uma melhor análise dos autos verifica-se 

que os autos encontram-se aguardando realização de perícia médica, 

conforme determinado às fls. 206/207, não havendo que se falar em 

encaminhamento dos autos ao arquivo.

Desse modo, verificado o equivoco no despacho de fl. 233, no que tange 

à determinação de remessa dos autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo, de rigor o provimento dos presentes embargos de 

declaração.

Assim, torno sem efeito o despacho de fl. 233, quanto à remessa dos 

autos ao arquivo, para constar corretamente: “Expeço alvará nessa data. 

Cumpra-se a decisão anterior. Após, conclusos.”

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para sanar a retro contradição, bem como corrigir de ofício 

da forma como acima fundamentado.

No mais, verifica-se que até a presente data não se aportou aos autos o 

laudo pericial.

 Assim, certifique-se à escrivania quanto à realização da perícia 

supramencionada. Em caso positivo, intime-se o médico perito para que 

colacione aos autos o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias. Com o 

aporte, vista às partes para manifestação no mesmo prazo. Em se 

concluindo pela não realização da perícia, cumpra-se integralmente a 

decisão de fls. 206/207.

 Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33990 Nr: 85-10.2014.811.0035

 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: MARIA LUCIA OLIVEIRA VICENTE

 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

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes para manifestarem-se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33570 Nr: 1965-71.2013.811.0035

 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: ELIANE ROCHA TAVARES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO a parte autora para manifestar-se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33374 Nr: 1768-19.2013.811.0035

 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: Zacarias Antônio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO a parte autora para manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33419 Nr: 1813-23.2013.811.0035

 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: Renato Carlos dos Santos Berigo

 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:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO a parte autora, para manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13020 Nr: 228-38.2010.811.0035

 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: Artêmio Luiz Baptistella, Milton Klasener, Olivio Frick

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:261030/SP

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes para manifestarem-se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53809 Nr: 304-81.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídio Dias Alves, Nielma Dias Alves, Roselaine Dias 

Alves, NELMA DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEUSA ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Cuida-se de Arrolamento Sumário, cujo rito é regulado pelos artigos 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Nomeio como inventariante a requerente NELMA DIAS ALVES, dispensada 

de todos os termos, até mesmo os de compromisso e de declarações de 

inventariante.

Preferindo o sucessor à partilha amigável, como neste caso, a 

simplificação do arrolamento dependerá basicamente de dois requisitos:

I - Todos os herdeiros devem ser maiores e capazes;

II - Devem estar em total acordo com a partilha amigável. (art. 2.015 do 

Código Civil c/c art. 659 do Código de Processo Civil).

Certifique-se acerca da existência dos documentos necessários, 

constantes dos artigos. 659 e seguintes do CPC.

Notifique-se a Fazenda Pública estadual, tratando de único bem imóvel, 

cuja tributação respectiva e eventuais ônus tributários sobre o bem lhe 

dizem respeito, inclusive o imposto causa mortis, para os fins devidos.

Dê-se ciência ao Ministério Público da presente ação.

Depois de cumpridas as diligências acima determinadas, comprovado o 

recolhimento dos tributos, conclusos para homologação da partilha ou 

adjudicação e determinar a expedição do respectivo formal.

Por fim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33422 Nr: 1816-75.2013.811.0035

 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: Larissa Alvarenga de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO a parte autora para manifestar-se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33355 Nr: 1749-13.2013.811.0035

 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: Leíta Izildinha Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos dfa CNGC IMPULSIONO estes autos a parte autora para que, 

querendo, manifestar-se acerca do retorno da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49005 Nr: 1523-66.2017.811.0035

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Frick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROXICO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B

 DESPACHO.

Vistos etc.

Chamo feito a ordem.

Retifico a retro decisão de ref. 05 nos seguintes termos:

 I - Certifique-se acerca da tempestividade.

 II – Se tempestivo, recebo os presentes embargos à execução opostos 

por OLIVIO FRICK, em face do AGROXICO & CIA LTDA, sem efeito 

suspensivo.

 III - Sobre os embargos, ouça-se o exequente, ora embargado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I, do NCPC.

 IV – No mais, apense-se o presente aos autos de Código 49006.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32572 Nr: 912-55.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucenir Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerente para que, 

no prazo legal, responda ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38604 Nr: 698-93.2015.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzita Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Ante a necessidade de realização de nova perícia, consoante as razões 

invocadas na audiência à ref. 65, nomeio como perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes que serão 

reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do IPCA-E nos 

termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, 

podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à parte 

sucumbente.

Deverão ser agendados pelo expert em até 15 (quinze) dias os exames 

necessários não só as respostas dos questionários alinhavados, mas 

para a sua conclusão, a mais ampla e exata possível, sobre a doença do 

paciente.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC.

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias 

da data da perícia.

Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico desde já os 

quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32308 Nr: 615-48.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Jordão dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes, para manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 492-16.2014.811.0035

 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: Reni Bilico dos Santos

 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

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes para manifestarem -se, 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30076 Nr: 1079-43.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:OAB/MT 4099

 DESPACHO.
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Vistos etc.

 Em razão da participação deste Magistrado em curso disponibilizado pelo 

Tribunal de Justiça deste Estado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 

26/02/2018 e 27/02/2018 com previsão de retorno no dia 28/02/2018, 

redesigno a oralidade anteriormente aprazada para o dia 12/04/2018, às 

09h50min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Alto Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14865 Nr: 895-87.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:OAB/MT 4099

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Em razão da participação deste Magistrado em curso disponibilizado pelo 

Tribunal de Justiça deste Estado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 

26/02/2018 e 27/02/2018 com previsão de retorno no dia 28/02/2018, 

redesigno a oralidade anteriormente aprazada para o dia 12/04/2018, às 

09h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Alto Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30046 Nr: 1041-31.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Em razão da participação deste Magistrado em curso disponibilizado pelo 

Tribunal de Justiça deste Estado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 

26/02/2018 e 27/02/2018 com previsão de retorno no dia 28/02/2018, 

redesigno a oralidade anteriormente aprazada para o dia 12/04/2018, às 

09h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Alto Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14724 Nr: 757-23.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Em razão da participação deste Magistrado em curso disponibilizado pelo 

Tribunal de Justiça deste Estado na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 

26/02/2018 e 27/02/2018 com previsão de retorno no dia 28/02/2018, 

redesigno a oralidade anteriormente aprazada para o dia 12/04/2018, às 

16h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Alto Garças/MT, 23 de fevereiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30780 Nr: 708-45.2012.811.0035

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mateus, Roseli Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono das parte 

requeridas para que os apresentem na solenidade aprazada, tendo em 

vista a impossibilidade de intimação pelo juízo(certidão fl.76)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12347 Nr: 1109-49.2009.811.0035

 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: Gilberto Fraga Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Bandeira - Transbandeira, 

Guilherme Perin Bandeira - FI, Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Giuliano Bordin - 

OAB:34.173/PR, Jeferson José Carneiro Júnior - OAB:55.846/PR, 

Marcelo Dal Ponte Gazola - OAB:34.187/PR, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte requerida 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros para que providencie o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o cumprimento do 

mandado expedido para intimação do médico perito, por meio de guia a ser 

expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35073 Nr: 1012-73.2014.811.0035

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o executado foi devidamente citado e quedou-se 

inerte, DETERMINO a expedição de requisição de pequeno valor ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo constar 

expressamente que a dívida objeto destes autos tem natureza alimentar, 

aplicando-se a orientação da Súmula 144 do Superior Tribunal de Justiça e 

art. 6º, § 1º da Lei 9.469/97.

 Comprovado o recebimento da requisição junto ao Tribunal de Justiça, 

arquivem-se os autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 469 de 645



 Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Alto Garças/MT, 31 de Outubro de 2017.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51485 Nr: 2721-41.2017.811.0035

 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: ROSALINA PEREIRA VALEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO e de DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, ainda, com pedido de 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por ROSALINA PEREIRA VALEIRO em face de BANCO PAN S.A, 

pelos fatos e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente à ref. 17, adveio petição informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 17, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 No mais, proceda-se o requerido com a exclusão definitiva do protesto.

Sem custas e honorários.

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.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2018CNpar

 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.

CONSIDERANDO o término de energia elétrica e sinal telefônico na 

Comarca de Alto Taquari, por volta das 16 horas (horário de Cuiabá), o 

qual impossibilitou o desenvolvimento das atividades forenses;

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR os prazos processuais que se venceram no dia 

23/02/2018 para o primeiro dia útil subsequente.

Art.2º- Publique-se. Comunique-se à Corregedoria Geral da Justiça e a 

OAB local.

 Alto Taquari, 23 de fevereiro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010318-81.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010318-81.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO ANTONIO DE LIMA 

EXECUTADO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JOAO ANTONIO DE LIMA e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

adimplemento da obrigação e, consequentemente, o objeto da execução 

se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato da comunicação do adimplemento 

faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim 

do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 17:13:42. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010318-81.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010318-81.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO ANTONIO DE LIMA 

EXECUTADO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 
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SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes JOAO ANTONIO DE LIMA e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA., em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

adimplemento da obrigação e, consequentemente, o objeto da execução 

se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da 

prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. O fato da comunicação do adimplemento 

faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim 

do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 17:13:42. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-98.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Panamericano S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIA COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Processo nº 

8010086-98.2017.8.11.0038 Projeto de Sentença Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA 

SUSPENSÃO DE DESCONTO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida MARIA JOSÉ DE SOUZA em 

desfavor de BANCO PAN S/A. 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. 

Afasto a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas produzidas 

no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento, porque 

se trata de matéria fática e as questões técnicas não terem a 

complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é prescindível, 

estando firmada a competência do Juizado Especial Cível para a causa. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Pretende a parte promovente a repetição do 

indébito, e a reparação por danos morais, em razão de suposto desconto 

indevido perpetrado pela parte ré em sua folha de pagamento decorrente 

de débitos não contratados. Em sua defesa, a parte demandada rebate a 

pretensão autoral, sob o argumento de que não há o que se falar em 

descontos indevidos, ante a legitimidade da contratação. Aduz que os 

referidos descontos são oriundos da utilização do cartão de crédito 

consignado nº 4346 xxxx 7011, na operação de telessaque realizado em 

28 de julho de 2015, sendo debitados de sua folha de pagamento apenas 

a margem consignável legalmente pactuada para o pagamento do valor 

mínimo das faturas. Na oportunidade, como prova do alegado, fato 

extintivo do direito da parte autora, a instituição financeira ré traz aos 

autos dentre outros documentos, comprovante de transferência bancária 

realizada em 15 de julho de 2015 no valor de R$ 4.293,00 (quatro mil 

duzentos e noventa e três reais) na conta bancária nº 114936, agencia 

2939-4, banco do Brasil imputando como titular a parte autora, bem como, 

termo de adesão, formulário de solicitação de saque via cartão de crédito 

assinados, a fim de demonstrar a regular relação jurídica entre as partes. 

Em sede de impugnação a parte autora, sustenta a ilegitimidade das 

cobranças sob o argumento de que a parte ré não se desincumbiu de seu 

ônus probatório no sentido de demonstrar a regular contratação dos 

serviços. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as alegações aduzidas pela defesa. Em que pese às afirmações incisivas 

da parte autora acerca da ilegitimidade dos débitos, observo que deixou 

de impugnar a alegação da instituição financeira ré, notadamente, no que 

diz respeito à operação bancária, não rechaçou, inclusive, a titularidade 

da referida conta informada. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Apesar 

de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador favorecer a confecção 

de decisões injustas e desprovidas de um mínimo de elementos que 

possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a chamada justa causa. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Ante ao exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, REVOGO a liminar deferida no movimento 

id 9496157, com fundamento no artigo CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da 

presente demanda. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

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

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

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juíz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 22 de dezembro 

2 0 1 7 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 
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o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-98.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Panamericano S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIA COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Processo nº 

8010086-98.2017.8.11.0038 Projeto de Sentença Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA 

SUSPENSÃO DE DESCONTO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida MARIA JOSÉ DE SOUZA em 

desfavor de BANCO PAN S/A. 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. 

Afasto a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas produzidas 

no processo são suficientemente aptas a formar o convencimento, porque 

se trata de matéria fática e as questões técnicas não terem a 

complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é prescindível, 

estando firmada a competência do Juizado Especial Cível para a causa. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao julgamento do mérito. Pretende a parte promovente a repetição do 

indébito, e a reparação por danos morais, em razão de suposto desconto 

indevido perpetrado pela parte ré em sua folha de pagamento decorrente 

de débitos não contratados. Em sua defesa, a parte demandada rebate a 

pretensão autoral, sob o argumento de que não há o que se falar em 

descontos indevidos, ante a legitimidade da contratação. Aduz que os 

referidos descontos são oriundos da utilização do cartão de crédito 

consignado nº 4346 xxxx 7011, na operação de telessaque realizado em 

28 de julho de 2015, sendo debitados de sua folha de pagamento apenas 

a margem consignável legalmente pactuada para o pagamento do valor 

mínimo das faturas. Na oportunidade, como prova do alegado, fato 

extintivo do direito da parte autora, a instituição financeira ré traz aos 

autos dentre outros documentos, comprovante de transferência bancária 

realizada em 15 de julho de 2015 no valor de R$ 4.293,00 (quatro mil 

duzentos e noventa e três reais) na conta bancária nº 114936, agencia 

2939-4, banco do Brasil imputando como titular a parte autora, bem como, 

termo de adesão, formulário de solicitação de saque via cartão de crédito 

assinados, a fim de demonstrar a regular relação jurídica entre as partes. 

Em sede de impugnação a parte autora, sustenta a ilegitimidade das 

cobranças sob o argumento de que a parte ré não se desincumbiu de seu 

ônus probatório no sentido de demonstrar a regular contratação dos 

serviços. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Observo que o acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar 

as alegações aduzidas pela defesa. Em que pese às afirmações incisivas 

da parte autora acerca da ilegitimidade dos débitos, observo que deixou 

de impugnar a alegação da instituição financeira ré, notadamente, no que 

diz respeito à operação bancária, não rechaçou, inclusive, a titularidade 

da referida conta informada. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, 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. Apesar 

de visar equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e 

fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da 

Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do 

fornecedor, certo é que a presunção de boa-fé existente nas relações de 

consumo em favor do consumidor não se apresenta iure et de iure 

(absoluta), devendo ser relativizada diante dos fatos e fundamentos 

contido nos autos, além das regras de experiência comum (art. 5º da Lei 

nº. 9.099/95) e impressão pessoal do Juiz, privilegiando a busca da 

verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e 

mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, fim precípuo do Direito. 

Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos instrumentos 

facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este diploma em 

nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador favorecer a confecção 

de decisões injustas e desprovidas de um mínimo de elementos que 

possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a chamada justa causa. 

Não havendo como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor 

é a improcedência da pretensão inicial. Ante ao exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, REVOGO a liminar deferida no movimento 

id 9496157, com fundamento no artigo CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da 

presente demanda. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de 

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

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

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juíz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 22 de dezembro 

2 0 1 7 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-93.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R A P U T A N G A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010302-93.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NEUZA BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por NEUZA BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT, afirma a autora que é 

usuária dos serviços prestados pela concessionária ré por intermédio da 
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unidade consumidora nº 4691636, e que devido a problemas de saúde, no 

ano de 2010 a 2011, a reclamante se ausentou de sua residência por 

alguns meses, pois havia feito uma cirurgia bariátrica, onde teve 

complicações e foi necessária a internação por longos períodos, bem 

como retornos constantes para cidade de Cuiabá/MT. Entretanto, 

argumenta que no mês de fevereiro de 2012, recebeu uma fatura no valor 

de R$ 887,54 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos), decorrente da suposta constatação de irregularidades no 

aparelho de medição de energia elétrica. Argumenta que só foi notificada 

de tal procedimento no momento em que recebeu a fatura exorbitante para 

o pagamento e procurou o escritório da concessionaria ré solicitando 

esclarecimentos acerca da aludida cobrança. Afirma que mesmo sem 

entender o ocorrido, realizou o pagamento, posto que, trata-se de debito 

automático. Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Trouxe provas de suas alegações. Audiência de conciliação realizada 

sem proposta de acordo entre as partes – id. 8020467. Em contestação id. 

7979351, a parte demandada suscita preliminar de incompetência absoluta 

sob argumento de necessidade de prova técnica, sustenta a legitimidade 

da cobrança, bem como, a inexistência do dever de indenizar por 

ausência de conduta ilícita praticada, impugnando pela improcedência dos 

pedidos incertos na exordial. Impugnou-a a parte adversa – id. 8007597. 

Fundamento e decido. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. No caso em exame, verifico que 

as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 

enquanto tais. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 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 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juiz, 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. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, não 

vislumbro qualquer elemento de prova apto a afastar a pretensão autoral. 

Inobstante, observo que o contexto probatório retratado nos autos pela 

parte autora, como também pela parte ré, comprova efetivamente que a 

fatura de recuperação de consumo objeto desta lide, apresenta total 

dissonância com o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora. Em que pese à legitimidade na adoção de procedimentos para 

retirada e aferição de medidor de consumo possam ser exercidos por 

mera liberalidade pela parte ré, isto é, não necessita de qualquer 

autorização dos usuários/consumidores para tanto, como bem delineado 

em sua defesa, não significa que a parte demandada possa operar 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo com 

inobservância aos parâmetros exigidos, ignorando os preceitos da norma 

consumerista, bem como aos princípios Constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. De fato, o registro a menor do consumo de energia 

elétrica em razão da manipulação dos mecanismos internos do medidor 

autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do 

consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, 

forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entretanto, esse 

mesmo princípio impede que a concessionária de serviço público imponha 

ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, como no 

presente caso. Diante disso, resta inequívoco a existência de falha e a 

abusividade na prestação dos serviços da concessionaria ré no presente 

caso. Assim, tenho que a restituição de tais valores, e a reparação pelos 

danos causados a parte autora é medida que se impõe. Nessa toada, tem 

decidido as Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO 

ALEGADO PERÍODO EM QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO 

ADULTERADO. IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO 

FORMA DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 

71005354493 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

25/06/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/06/2015); RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES 

DE MARÇO E ABRIL DE 2013 MAIS DE 10 VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE 

CONSUMO EM MESES ANTERIORES. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. 

CABIMENTO. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente a 

ação para desconstituir o débito de R$ 1.347,78 e R$ 178,00, 

respectivamente às faturas com vencimentos em 22/03/2013 (fl. 03) e 

22/04/2013 (fl. 04), que apresentaram um consumo mais de dez vezes 

superior à média da unidade nos últimos meses, determinando a emissão 

de novas faturas com valores calculados relativamente ao consumo de 75 

kWh para cada mês, tendo em vista ser este o consumo médio da unidade. 

Em suas razões alega a recorrente que a aferição do consumo ocorreu 

através de leitura, apontando a quantidade de kWh efetivamente 

consumida pela unidade, concluindo que o valor apontado na fatura seria 

efetivamente devido. O faturamento do consumo de energia, tratando-se 

de serviço público, goza da presunção relativa de legitimidade, inerente ao 

ato administrativo do poder público e que admite prova em contrário. Por 

outro lado, a parte autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito 

(art. 333, inciso I do CPC), através da juntada de faturas (fls. 03/18), onde 

consta que a mesma nunca havia extrapolado o consumo de 100 Kwh de 

energia em um mês, retirando, assim, a presunção de veracidade das 

faturas onde constam 3351 e 335 Kwh de consumo (fls. 03 e 04). Cabível 

a redução do débito quando o valor cobrado em um mês extrapola à média 

normalmente utilizada pelo consumidor e revela indícios de equívoco da 

concessionária de serviço público. Assim, deve ser mantida a sentença 

que determinou a desconstituição da fatura sub judice para que seja 

recalculada pelo consumo de 75 kWh, que expressam a média dos últimos 

10 meses anteriores às faturas impugnas com vencimento, parâmetro não 

impugnado em sede recursal pela parte recorrente. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004984506, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

24/02/2015). A sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Ao lado disso, empresa concessionária de serviço 

público, nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde 

objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços, 
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imperioso, portanto o reconhecimento do seu dever de indenizar os 

prejuízos suportados pela parte demandante no presente caso. No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Nesse sentir, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. 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 indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que diz respeito 

aos danos materiais, a jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a parte requerida a 

indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, o valor de R$ 887,54 (oitocentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; - CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405; - DETERMINAR que parte reclamada proceda a retificação da 

fatura, objeto desta lide, referente ao mês de fevereiro de 2012, utilizando 

como parâmetro os doze últimos meses de consumo da unidade 

consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso 

IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-93.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R A P U T A N G A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010302-93.2016.8.11.0038 REQUERENTE: NEUZA BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por NEUZA BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT, afirma a autora que é 

usuária dos serviços prestados pela concessionária ré por intermédio da 

unidade consumidora nº 4691636, e que devido a problemas de saúde, no 

ano de 2010 a 2011, a reclamante se ausentou de sua residência por 

alguns meses, pois havia feito uma cirurgia bariátrica, onde teve 

complicações e foi necessária a internação por longos períodos, bem 

como retornos constantes para cidade de Cuiabá/MT. Entretanto, 

argumenta que no mês de fevereiro de 2012, recebeu uma fatura no valor 

de R$ 887,54 (oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos), decorrente da suposta constatação de irregularidades no 

aparelho de medição de energia elétrica. Argumenta que só foi notificada 

de tal procedimento no momento em que recebeu a fatura exorbitante para 

o pagamento e procurou o escritório da concessionaria ré solicitando 

esclarecimentos acerca da aludida cobrança. Afirma que mesmo sem 

entender o ocorrido, realizou o pagamento, posto que, trata-se de debito 

automático. Diante da tentativa frustrada em resolver o problema pela via 

administrativa busca a tutela jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Trouxe provas de suas alegações. Audiência de conciliação realizada 

sem proposta de acordo entre as partes – id. 8020467. Em contestação id. 

7979351, a parte demandada suscita preliminar de incompetência absoluta 

sob argumento de necessidade de prova técnica, sustenta a legitimidade 

da cobrança, bem como, a inexistência do dever de indenizar por 

ausência de conduta ilícita praticada, impugnando pela improcedência dos 
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pedidos incertos na exordial. Impugnou-a a parte adversa – id. 8007597. 

Fundamento e decido. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. No caso em exame, verifico que 

as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 

enquanto tais. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 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 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juiz, 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. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, não 

vislumbro qualquer elemento de prova apto a afastar a pretensão autoral. 

Inobstante, observo que o contexto probatório retratado nos autos pela 

parte autora, como também pela parte ré, comprova efetivamente que a 

fatura de recuperação de consumo objeto desta lide, apresenta total 

dissonância com o histórico de consumo da unidade consumidora da parte 

autora. Em que pese à legitimidade na adoção de procedimentos para 

retirada e aferição de medidor de consumo possam ser exercidos por 

mera liberalidade pela parte ré, isto é, não necessita de qualquer 

autorização dos usuários/consumidores para tanto, como bem delineado 

em sua defesa, não significa que a parte demandada possa operar 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo com 

inobservância aos parâmetros exigidos, ignorando os preceitos da norma 

consumerista, bem como aos princípios Constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa. De fato, o registro a menor do consumo de energia 

elétrica em razão da manipulação dos mecanismos internos do medidor 

autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do 

consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, 

forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entretanto, esse 

mesmo princípio impede que a concessionária de serviço público imponha 

ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, como no 

presente caso. Diante disso, resta inequívoco a existência de falha e a 

abusividade na prestação dos serviços da concessionaria ré no presente 

caso. Assim, tenho que a restituição de tais valores, e a reparação pelos 

danos causados a parte autora é medida que se impõe. Nessa toada, tem 

decidido as Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO 

ALEGADO PERÍODO EM QUE O MEDIDOR TERIA ATUADO DE MODO 

ADULTERADO. IMPOSSIBILIDAE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO COMO 

FORMA DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005354493, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 25/06/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 

71005354493 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

25/06/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/06/2015); RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES 

DE MARÇO E ABRIL DE 2013 MAIS DE 10 VEZES SUPERIOR À MÉDIA DE 

CONSUMO EM MESES ANTERIORES. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. 

CABIMENTO. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente a 

ação para desconstituir o débito de R$ 1.347,78 e R$ 178,00, 

respectivamente às faturas com vencimentos em 22/03/2013 (fl. 03) e 

22/04/2013 (fl. 04), que apresentaram um consumo mais de dez vezes 

superior à média da unidade nos últimos meses, determinando a emissão 

de novas faturas com valores calculados relativamente ao consumo de 75 

kWh para cada mês, tendo em vista ser este o consumo médio da unidade. 

Em suas razões alega a recorrente que a aferição do consumo ocorreu 

através de leitura, apontando a quantidade de kWh efetivamente 

consumida pela unidade, concluindo que o valor apontado na fatura seria 

efetivamente devido. O faturamento do consumo de energia, tratando-se 

de serviço público, goza da presunção relativa de legitimidade, inerente ao 

ato administrativo do poder público e que admite prova em contrário. Por 

outro lado, a parte autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito 

(art. 333, inciso I do CPC), através da juntada de faturas (fls. 03/18), onde 

consta que a mesma nunca havia extrapolado o consumo de 100 Kwh de 

energia em um mês, retirando, assim, a presunção de veracidade das 

faturas onde constam 3351 e 335 Kwh de consumo (fls. 03 e 04). Cabível 

a redução do débito quando o valor cobrado em um mês extrapola à média 

normalmente utilizada pelo consumidor e revela indícios de equívoco da 

concessionária de serviço público. Assim, deve ser mantida a sentença 

que determinou a desconstituição da fatura sub judice para que seja 

recalculada pelo consumo de 75 kWh, que expressam a média dos últimos 

10 meses anteriores às faturas impugnas com vencimento, parâmetro não 

impugnado em sede recursal pela parte recorrente. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004984506, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

24/02/2015). A sistemática da responsabilidade civil nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Ao lado disso, empresa concessionária de serviço 

público, nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, responde 

objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços, 

imperioso, portanto o reconhecimento do seu dever de indenizar os 

prejuízos suportados pela parte demandante no presente caso. No que 

concerne aos danos morais, a sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a falha na prestação dos serviços da parte 

ré. Nesse sentir, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. 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 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que diz respeito 

aos danos materiais, a jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a parte requerida a 

indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, o valor de R$ 887,54 (oitocentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; - CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar/compensar a parte reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405; - DETERMINAR que parte reclamada proceda a retificação da 

fatura, objeto desta lide, referente ao mês de fevereiro de 2012, utilizando 

como parâmetro os doze últimos meses de consumo da unidade 

consumidora da parte autora, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 e §§ do CPC. Após o 

trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso 

IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a execução na forma disposta pela 

Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – 

art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz 

Togado para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010078-24.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODETE DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por ODETE DA SILVA BRAGA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT, em que requer a parte autora, 

entre pedidos outros, a substituição do medido de energia elétrica da 

unidade consumidora nº 6/9234774-9, bem como, o ressarcimento pelos 

danos extrapatrimoniais suportados, sob a afirmação de que em razão da 

falha na prestação de serviços da parte demandada, no mês de outubro 

de 2016, houve cobrança com total disparidade ao seu efetivo consumo. 

Afirma que é usuária dos serviços prestados pela concessionária ré por 

intermédio da unidade consumidora nº 6/9234774-9, e que devido a 

problemas de saúde, há quase um ano, permanece muitos dias na cidade 

de Cuiabá-MT, para tratamentos médicos, permanecendo o imóvel fechado 

durante quase todo mês, com consumo médio mensal, a partir de então 

nunca superior ao valor de R$ 162,33 (cento e sessenta e dois reais e 

trinta e seis centavos). Entretanto, argumenta que no mês de outubro de 

2016, recebeu cobrança com o valor exorbitante de R$ 338,72 (trezentos 

e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Trouxe provas de suas 

alegações. Audiência de conciliação realizada sem proposta de acordo 

entre as partes – id. 7336386. Em contestação id. 6724142, a parte 

demandada suscita preliminar de incompetência absoluta sob argumento 

de necessidade de prova técnica, sustenta a legitimidade da cobrança, 

bem como, a inexistência do dever de indenizar por ausência de conduta 

ilícita praticada, pugnando pela improcedência dos pedidos insertos na 

exordial. Impugnou-a a parte adversa – id. 6789410, colacionando aos 

autos histórico de consumo dos últimos 12 meses. Fundamento e decido. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove através de 

relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou 

realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais 

podem resolver disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra 

Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, 

que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova 

técnica, que no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte 

que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 

2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA 

TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e 

PUBLICADO EM 13/10/2010. No caso em exame, verifico que as provas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 476 de 645



produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 

enquanto tais. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia tenho que razão assiste a 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma está 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. É cediço o entendimento acerca da 

verossimilhança do alegado pelo consumidor quando ocorre discrepância 

em relação ao valor e utilização usual. Além disso, em nenhum momento a 

ré trouxe aos autos qualquer justificativa plausível do aumento brusco da 

fatura em questão, notadamente, pelo fato de que o consumo dos outros 

meses anteriores e posteriores se mantiveram dentro da média. Logo, o 

conjunto probatório inserto nos autos- id. 6724167 e 6724160, denota a 

dissonância da aludida cobrança. Nesse passo, não prevalece à arguição 

da parte reclamada de que houve a regularidade da aferição de consumo 

no referido mês, porquanto, não trouxe elemento de prova apto a 

comprovar as suas alegações. Em não conseguindo justificar o aumento 

drástico do consumo, conclui-se que houve efetivamente falha no serviço 

da concessionária ré. Via de consequência a reparação dos danos 

causados à parte consumidora é medida que se impõe. Nessa senda, tem 

decidido nossas Turmas Recursais: RECURSO NOMINADO. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR MUITO 

SUPERIOR À MEDIA MENSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA 

COBRANÇA. Presume-se que a cobrança realizada no mês de agosto de 

2014 foi equivocada, pois destoa de forma significativa do consumo médio 

na unidade consumidora. Ademais, em que pese a alegação da requerida, 

no sentido de que a cobrança teria sido emitida em conformidade com o 

consumo usufruído, tal afirmação não se sustenta, uma vez que não 

houve produção de nenhuma prova em relação a tais argumentos, ônus 

que lhe incumbia, conforme previsão do artigo 333, II do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71005674429, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 25/02/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005674429 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/02/2016, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/03/2016). No tocante aos danos morais, a parte demandada 

concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu 

mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a 

comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta 

do agente. Ao lado disso, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte reclamada capaz de resolvê-lo 

de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução 

consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses 

de defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - TORNAR 

DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR, proferida em exame sumário, id. 

5370893; - CONDENAR a parte reclamada a indenizar/compensar a parte 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; - DETERMINAR que parte 

reclamada proceda a retificação da fatura, objeto desta lide, referente aos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como janeiro e 

fevereiro de 2017, utilizando como parâmetro os doze últimos meses de 

consumo da unidade consumidora da parte autora, sob pena do 

pagamento de multa cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em 

desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo ad quem. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o 

não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 

e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

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

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

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

I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010078-24.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ODETE DA SILVA BRAGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/95, art. 38, caput. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

ajuizada por ODETE DA SILVA BRAGA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA MT, em que requer a parte autora, 

entre pedidos outros, a substituição do medido de energia elétrica da 

unidade consumidora nº 6/9234774-9, bem como, o ressarcimento pelos 

danos extrapatrimoniais suportados, sob a afirmação de que em razão da 

falha na prestação de serviços da parte demandada, no mês de outubro 

de 2016, houve cobrança com total disparidade ao seu efetivo consumo. 

Afirma que é usuária dos serviços prestados pela concessionária ré por 

intermédio da unidade consumidora nº 6/9234774-9, e que devido a 

problemas de saúde, há quase um ano, permanece muitos dias na cidade 

de Cuiabá-MT, para tratamentos médicos, permanecendo o imóvel fechado 

durante quase todo mês, com consumo médio mensal, a partir de então 

nunca superior ao valor de R$ 162,33 (cento e sessenta e dois reais e 

trinta e seis centavos). Entretanto, argumenta que no mês de outubro de 

2016, recebeu cobrança com o valor exorbitante de R$ 338,72 (trezentos 

e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Diante da tentativa 

frustrada em resolver o problema pela via administrativa busca a tutela 

jurisdicional como garantia de seus direitos. Trouxe provas de suas 

alegações. Audiência de conciliação realizada sem proposta de acordo 

entre as partes – id. 7336386. Em contestação id. 6724142, a parte 

demandada suscita preliminar de incompetência absoluta sob argumento 

de necessidade de prova técnica, sustenta a legitimidade da cobrança, 

bem como, a inexistência do dever de indenizar por ausência de conduta 

ilícita praticada, pugnando pela improcedência dos pedidos insertos na 

exordial. Impugnou-a a parte adversa – id. 6789410, colacionando aos 

autos histórico de consumo dos últimos 12 meses. Fundamento e decido. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com 

extrema cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do 

Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja 

efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da ampla 

defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de produção 

de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as partes não 

possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar 

suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove através de 

relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou 

realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais 

podem resolver disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra 

Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, 

que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova 

técnica, que no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte 

que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 

2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA 

TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e 

PUBLICADO EM 13/10/2010. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato 

de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de 

outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 

enquanto tais. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº.8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. 

Incumbe à ré provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia tenho que razão assiste a 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma está 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. É cediço o entendimento acerca da 

verossimilhança do alegado pelo consumidor quando ocorre discrepância 

em relação ao valor e utilização usual. Além disso, em nenhum momento a 

ré trouxe aos autos qualquer justificativa plausível do aumento brusco da 

fatura em questão, notadamente, pelo fato de que o consumo dos outros 

meses anteriores e posteriores se mantiveram dentro da média. Logo, o 

conjunto probatório inserto nos autos- id. 6724167 e 6724160, denota a 

dissonância da aludida cobrança. Nesse passo, não prevalece à arguição 

da parte reclamada de que houve a regularidade da aferição de consumo 

no referido mês, porquanto, não trouxe elemento de prova apto a 

comprovar as suas alegações. Em não conseguindo justificar o aumento 

drástico do consumo, conclui-se que houve efetivamente falha no serviço 

da concessionária ré. Via de consequência a reparação dos danos 

causados à parte consumidora é medida que se impõe. Nessa senda, tem 

decidido nossas Turmas Recursais: RECURSO NOMINADO. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR MUITO 

SUPERIOR À MEDIA MENSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA 

COBRANÇA. Presume-se que a cobrança realizada no mês de agosto de 

2014 foi equivocada, pois destoa de forma significativa do consumo médio 

na unidade consumidora. Ademais, em que pese a alegação da requerida, 

no sentido de que a cobrança teria sido emitida em conformidade com o 

consumo usufruído, tal afirmação não se sustenta, uma vez que não 

houve produção de nenhuma prova em relação a tais argumentos, ônus 

que lhe incumbia, conforme previsão do artigo 333, II do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71005674429, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 25/02/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005674429 RS, 

Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 25/02/2016, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/03/2016). No tocante aos danos morais, a parte demandada 

concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 

37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução de seu 

mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a 

comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta 

do agente. Ao lado disso, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Entendo que a postura da parte ré no contexto retratado nos autos, 

potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado ofensa a honra. Dessa 

forma, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. Tenho que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo útil na 

solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e espera 

de sentença de mérito, pois não foi a parte reclamada capaz de resolvê-lo 

de forma administrativa/extrajudicial ou pelos métodos de solução 
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consensual de conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses 

de defensivas sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - TORNAR 

DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR, proferida em exame sumário, id. 

5370893; - CONDENAR a parte reclamada a indenizar/compensar a parte 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405; - DETERMINAR que parte 

reclamada proceda a retificação da fatura, objeto desta lide, referente aos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como janeiro e 

fevereiro de 2017, utilizando como parâmetro os doze últimos meses de 

consumo da unidade consumidora da parte autora, sob pena do 

pagamento de multa cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em 

desacordo, a incidir da data do descumprimento do termo ad quem. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o 

não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/95 e art. 523 

e §§ do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/95 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

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

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

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

I. Cumpra. À submissão do Juiz Togado para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010015-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ZELINA DOS SANTOS COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por ZELINA DOS SANTOS COSTA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, em que requer declaração de inexistência de relação jurídica com 

pedido acautelatório para suspensão de desconto consignado cumulado 

com pedido de indenização por danos morais. É o necessário. Decido. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. A parte reclamante busca liminar 

para suspensão de desconto referente a um Seguro de Vida, declaração 

de inexistência de contrato, cancelamento e inexigibilidade das parcelas, 

bem como dano moral e restituição em dobro das parcelas descontados. 

Fora decidido pelo magistrado os pedidos liminares e invenção do ônus da 

prova, sendo concedida Liminar para suspensão das cobranças, na data 

de 31/01/2017, a qual, mesmo após citação não fora cumprida pela 

requerida. Em sede de contestação a reclamada, alega exercício regular 

de um direito de cobranças das parcelas, pois haveria um contrato de 

seguro entre as partes, não havendo que se falar em danos morais e 

materiais, e ainda requer condenação da autora em litigância de má fé. 

Verifica-se que, a parte reclamada defende a contratação e cobranças, 

contudo, não traz nenhuma prova da veracidade da contratação alegada, 

junta apenas contrato sem assinatura da parte autora. Portanto, ausente 

elementos que demonstrem a sua efetiva ocorrência ou que tenha sido 

firmado contrato pela parte reclamante. O dano moral é resultado de lesão 

aos direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade 

física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros, direitos 

indisponíveis, isto é, intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo que essa 

intransmissibilidade é relativa, pois o impedimento é de que o titular abra 

mão de seu direito em caráter permanente ou total. Porém, pode ceder seu 

exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. Ademais, 

esses “podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da 

personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e 

atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra 

objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se 

na presente ação, que vem ocorrendo descontos mensais na conta da 

autora desde dezembro de 2016, a qual é utilizada para recebimento de 

aposentadoria, verba alimentar necessária para manutenção da autora. 

Contudo, mesmo após citada da liminar para suspensão das cobranças, a 

requerida se absteve de seu cumprimento, em total desprezo e pouco 

caso com o consumidor, bem como com o Judiciário. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor – ausente a prova da 

exclusão/cumprimento da decisão de antecipação - deferida há mais de 10 

meses, bem como a perda de tempo útil na solução do problema apenas 

após a busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois 

não foi a concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nesses termos: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATO 

INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 13.11.2015)”. (TJ-PR - RI: 000833042201481600440 PR 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende 

Castanho, Data de Julgamento: 13/11/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 19/11/2015) “EMENTA: ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DO BRASIL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 

FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

AUTORAIS. INCONFORMISMO DA AUTORA NO QUE TANGE AO VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 
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RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MAJORA 

PARA R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. Recurso parcialmente provido”. 

(TJ-RJ - APL: 00052204120108190028 RJ 0005220-41.2010.8.19.0028, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

17/06/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/06/2015 00:00) A parte reclamante nega a contratação de 

Seguro de Vida, descontado de sua conta bancaria, no valor mensal de 

R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), desde o mês de 

dezembro de 2016, contudo a parte adversa, apesar do seu ônus 

probatório, apresentou a defesa/contestação padronizada/genérica 

anexando contrato sem nenhuma assinatura, documento incapaz de 

provar a alegada contratação, sequer a sua regularidade – Lei n. 

8.078/90, art. 6º, VIII c/c CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, razão pela 

qual, ausente a manifestação de vontade da parte – elemento essencial à 

formação do negócio jurídico A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09. No que se refere a 

presente causa, inicialmente, apesar de indevida, não restou comprovada 

a má fé da reclamada ao realizar as cobranças nos meses de dezembro 

de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, portanto, nos referentes meses 

mantenho o entendimento fixado pelas Turmas de Direito Privado, de que a 

restituição deve ocorrer de forma simples. Contudo, após ser 

citada/intimada da liminar para suspensão das cobranças, a reclamada 

comprovou sua má-fé, ante o não cumprimento e continuação dos 

descontos, sendo entendimento que para que haja a devolução em dobro 

dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos 

– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança 

realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor 

do excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Portanto, determino a devolução em dobro das 

parcelas descontadas após a citação (08/02/2017). O STJ, através do 

REsp 1.349.790-RJ (DJe 27/02/2014) afetado à 2 Seção, dirimiu 

divergência a respeito do decidido quando do julgamento do EAG 

857.758/RS e da subsistência do entendimento consolidado no Enunciado 

n. 410 da Súmula do STJ, ainda que após a reforma processual levada a 

efeito pela Lei n. 11.232/05, quando ficou consignado que a ementa do 

EAG 857.758/RS externou entendimento pessoal da relatora, não 

referendado pelo Colegiado, de tal sorte que foi reiterado, pela 2ª Seção, o 

entendimento sedimentado do STJ quanto à prévia intimação pessoal do 

devedor constituir condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a 

reforma processual promovida pelas Leis n. 11.323/05 e n. 11.382/06. 

Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OMISSÃO DA 

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUESTÃO RELEVANTE. CELERIDADE E 

ECONOMIA PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. SÚMULA 

Nº 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NECESSIDADE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. São inaplicáveis, neste julgamento, as 

disposições do NCPC ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

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

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

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo 

incontroversos os fatos dos autos, aplica-se o direito à espécie, mesmo 

diante de omissão da origem, por economia e celeridade processuais. 3. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência de multa 

diária por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer demanda a 

intimação pessoal da parte, não bastando a de seu advogado. Súmula nº 

410 do STJ. 4. Hipótese em que a abstenção do uso da marca se 

consumou antes da intimação pessoal do devedor, afastando a 

possibilidade de cobrança de qualquer multa diária. 5. Recurso especial 

provido, prejudicando os Recursos Especiais nºs 1.517.406 e 1.454.240, 

que devem ser extintos”. (REsp 1492933/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO 

DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA 

JULGADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (…) 2.- A Segunda 

Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1349790 / RJ, da Relatoria da 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, confirmou o entendimento da Súmula 

410 desta Corte, consignado que "a intimação do conteúdo da sentença, 

em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, 

realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da 

fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de 

fazer". 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- 

Agravo Regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

01/09/2014) Verifica-se que fora deferida liminar para suspensão das 

cobranças mensais, na data de 31/01/2017, tendo sido, a requerida citada, 

na data de 08/02/2017, contudo, até o mês de dezembro deste ano (2017), 

a requerida obstinadamente não cumpriu a liminar de suspensão dos 

descontos, o que vem ocorrendo mensalmente na conta bancaria da 

autora há um ano. Portanto, necessária se faz a fixação de astreintes, 

fazendo-o a partir da cobrança seguinte a sua intimação, sob pena do 

pagamento de multa cominatória/astreinte que fixo no QUÍNTUPLO do que 

exigir em desacordo. Indefiro o pedido de litigância de má-fé, formulado 

pela requerida, uma vez que, a reclamante utilizou o Judiciário para 

resguardar seu direito de consumidora, não restando portando 

configurado a litigância de má-fé. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário, para o fim de determinar que a instituição financeira 

cancele os descontos referente a cobrança do BRADESCO VIDA 

PREV-SEG. VIDA, no valor mensal de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), na conta da autora, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, sob pena de 

pagamento de multa cominatória/astreinte que fixo, a partir da intimação - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ -, no QUÍNTUPLO do que exigir em 

desacordo. · Declarar a INEXISTÊNCIA o negócio jurídico – Bradesco Vida 

e Previdência - e os débitos dele decorrentes em relação à parte 

reclamante ZELINA DOS SANTOS COSTA – no valor mensal de R$ 88,82 

(oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos); · Condenar a reclamada a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. · Condenar a reclamada a 

repetir na forma simples o valor descontado mensalmente em conta 

bancaria, referente ao BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA, nos meses de 

DEZEMBRO DE 2016, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, perfazendo o valor 

de R$ 266,46 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis 

centavos) corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · Condenar a reclamada a repetir em dobro o valor descontado 

mensalmente em sua conta bancaria, referente ao BRADESCO VIDA 

PREV-SEG. VIDA, nos meses de MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, 

perfazendo o valor de R$ 1.818,26 (um mil, oitocentos e dezoito reais e 

vinte e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 
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Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010015-96.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ZELINA DOS SANTOS COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por ZELINA DOS SANTOS COSTA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, em que requer declaração de inexistência de relação jurídica com 

pedido acautelatório para suspensão de desconto consignado cumulado 

com pedido de indenização por danos morais. É o necessário. Decido. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. A parte reclamante busca liminar 

para suspensão de desconto referente a um Seguro de Vida, declaração 

de inexistência de contrato, cancelamento e inexigibilidade das parcelas, 

bem como dano moral e restituição em dobro das parcelas descontados. 

Fora decidido pelo magistrado os pedidos liminares e invenção do ônus da 

prova, sendo concedida Liminar para suspensão das cobranças, na data 

de 31/01/2017, a qual, mesmo após citação não fora cumprida pela 

requerida. Em sede de contestação a reclamada, alega exercício regular 

de um direito de cobranças das parcelas, pois haveria um contrato de 

seguro entre as partes, não havendo que se falar em danos morais e 

materiais, e ainda requer condenação da autora em litigância de má fé. 

Verifica-se que, a parte reclamada defende a contratação e cobranças, 

contudo, não traz nenhuma prova da veracidade da contratação alegada, 

junta apenas contrato sem assinatura da parte autora. Portanto, ausente 

elementos que demonstrem a sua efetiva ocorrência ou que tenha sido 

firmado contrato pela parte reclamante. O dano moral é resultado de lesão 

aos direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade 

física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros, direitos 

indisponíveis, isto é, intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo que essa 

intransmissibilidade é relativa, pois o impedimento é de que o titular abra 

mão de seu direito em caráter permanente ou total. Porém, pode ceder seu 

exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. Ademais, 

esses “podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da 

personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e 

atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra 

objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se 

na presente ação, que vem ocorrendo descontos mensais na conta da 

autora desde dezembro de 2016, a qual é utilizada para recebimento de 

aposentadoria, verba alimentar necessária para manutenção da autora. 

Contudo, mesmo após citada da liminar para suspensão das cobranças, a 

requerida se absteve de seu cumprimento, em total desprezo e pouco 

caso com o consumidor, bem como com o Judiciário. Em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a 

capacidade financeira do ofensor – ausente a prova da 

exclusão/cumprimento da decisão de antecipação - deferida há mais de 10 

meses, bem como a perda de tempo útil na solução do problema apenas 

após a busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, pois 

não foi a concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nesses termos: “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CONTRATO 

INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - - J. 13.11.2015)”. (TJ-PR - RI: 000833042201481600440 PR 

0008330-42.2014.8.16.0044/0 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende 

Castanho, Data de Julgamento: 13/11/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 19/11/2015) “EMENTA: ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DO BRASIL. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 

FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

AUTORAIS. INCONFORMISMO DA AUTORA NO QUE TANGE AO VALOR 

ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MAJORA 

PARA R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E, AINDA, AO CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA. Recurso parcialmente provido”. 

(TJ-RJ - APL: 00052204120108190028 RJ 0005220-41.2010.8.19.0028, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

17/06/2015, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/06/2015 00:00) A parte reclamante nega a contratação de 

Seguro de Vida, descontado de sua conta bancaria, no valor mensal de 

R$ 88,82 (oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), desde o mês de 

dezembro de 2016, contudo a parte adversa, apesar do seu ônus 

probatório, apresentou a defesa/contestação padronizada/genérica 

anexando contrato sem nenhuma assinatura, documento incapaz de 

provar a alegada contratação, sequer a sua regularidade – Lei n. 

8.078/90, art. 6º, VIII c/c CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, razão pela 

qual, ausente a manifestação de vontade da parte – elemento essencial à 

formação do negócio jurídico A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 
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n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no 

EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a 

Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 

1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09. No que se refere a 

presente causa, inicialmente, apesar de indevida, não restou comprovada 

a má fé da reclamada ao realizar as cobranças nos meses de dezembro 

de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, portanto, nos referentes meses 

mantenho o entendimento fixado pelas Turmas de Direito Privado, de que a 

restituição deve ocorrer de forma simples. Contudo, após ser 

citada/intimada da liminar para suspensão das cobranças, a reclamada 

comprovou sua má-fé, ante o não cumprimento e continuação dos 

descontos, sendo entendimento que para que haja a devolução em dobro 

dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos 

– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança 

realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor 

do excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Portanto, determino a devolução em dobro das 

parcelas descontadas após a citação (08/02/2017). O STJ, através do 

REsp 1.349.790-RJ (DJe 27/02/2014) afetado à 2 Seção, dirimiu 

divergência a respeito do decidido quando do julgamento do EAG 

857.758/RS e da subsistência do entendimento consolidado no Enunciado 

n. 410 da Súmula do STJ, ainda que após a reforma processual levada a 

efeito pela Lei n. 11.232/05, quando ficou consignado que a ementa do 

EAG 857.758/RS externou entendimento pessoal da relatora, não 

referendado pelo Colegiado, de tal sorte que foi reiterado, pela 2ª Seção, o 

entendimento sedimentado do STJ quanto à prévia intimação pessoal do 

devedor constituir condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a 

reforma processual promovida pelas Leis n. 11.323/05 e n. 11.382/06. 

Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OMISSÃO DA 

INSTÂNCIA ORDINÁRIA. QUESTÃO RELEVANTE. CELERIDADE E 

ECONOMIA PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. SÚMULA 

Nº 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NECESSIDADE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. São inaplicáveis, neste julgamento, as 

disposições do NCPC ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

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

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

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo 

incontroversos os fatos dos autos, aplica-se o direito à espécie, mesmo 

diante de omissão da origem, por economia e celeridade processuais. 3. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência de multa 

diária por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer demanda a 

intimação pessoal da parte, não bastando a de seu advogado. Súmula nº 

410 do STJ. 4. Hipótese em que a abstenção do uso da marca se 

consumou antes da intimação pessoal do devedor, afastando a 

possibilidade de cobrança de qualquer multa diária. 5. Recurso especial 

provido, prejudicando os Recursos Especiais nºs 1.517.406 e 1.454.240, 

que devem ser extintos”. (REsp 1492933/SP, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017) 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO 

DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA 

JULGADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. (…) 2.- A Segunda 

Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1349790 / RJ, da Relatoria da 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, confirmou o entendimento da Súmula 

410 desta Corte, consignado que "a intimação do conteúdo da sentença, 

em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, 

realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da 

fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de 

fazer". 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- 

Agravo Regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

01/09/2014) Verifica-se que fora deferida liminar para suspensão das 

cobranças mensais, na data de 31/01/2017, tendo sido, a requerida citada, 

na data de 08/02/2017, contudo, até o mês de dezembro deste ano (2017), 

a requerida obstinadamente não cumpriu a liminar de suspensão dos 

descontos, o que vem ocorrendo mensalmente na conta bancaria da 

autora há um ano. Portanto, necessária se faz a fixação de astreintes, 

fazendo-o a partir da cobrança seguinte a sua intimação, sob pena do 

pagamento de multa cominatória/astreinte que fixo no QUÍNTUPLO do que 

exigir em desacordo. Indefiro o pedido de litigância de má-fé, formulado 

pela requerida, uma vez que, a reclamante utilizou o Judiciário para 

resguardar seu direito de consumidora, não restando portando 

configurado a litigância de má-fé. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em 

exame sumário, para o fim de determinar que a instituição financeira 

cancele os descontos referente a cobrança do BRADESCO VIDA 

PREV-SEG. VIDA, no valor mensal de R$ 88,82 (oitenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), na conta da autora, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, sob pena de 

pagamento de multa cominatória/astreinte que fixo, a partir da intimação - 

Enunciado n. 410 da Súmula do STJ -, no QUÍNTUPLO do que exigir em 

desacordo. · Declarar a INEXISTÊNCIA o negócio jurídico – Bradesco Vida 

e Previdência - e os débitos dele decorrentes em relação à parte 

reclamante ZELINA DOS SANTOS COSTA – no valor mensal de R$ 88,82 

(oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos); · Condenar a reclamada a 

indenizar/compensar a reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. · Condenar a reclamada a 

repetir na forma simples o valor descontado mensalmente em conta 

bancaria, referente ao BRADESCO VIDA PREV-SEG. VIDA, nos meses de 

DEZEMBRO DE 2016, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, perfazendo o valor 

de R$ 266,46 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis 

centavos) corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · Condenar a reclamada a repetir em dobro o valor descontado 

mensalmente em sua conta bancaria, referente ao BRADESCO VIDA 

PREV-SEG. VIDA, nos meses de MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, 

perfazendo o valor de R$ 1.818,26 (um mil, oitocentos e dezoito reais e 

vinte e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 
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_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por MARIA 

MIGUEL SANTIAGO em desfavor de VIVO S/A, em que requer declaração 

de inexistência de débito, cumulado com pedido de indenização por danos 

morais e antecipação de tutela. É o necessário. Decido. Trato de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Presente a alegação de 

preliminares, passo a análise: Alega a reclamada ausência de interesse de 

agir, ante a inexistência de lide entre as partes, posto que, a autora não 

efetuou pedido de solução administrativa, requerendo a extinção do feito 

sem resolução de mérito. No entanto, não assiste razão a alegação da 

reclamada, uma vez que ocorreu a inversão da prova, contudo, a 

reclamada, não se incumbiu de provar que a reclamante não tentou 

solucionar administrativamente o ocorrido, ademais, o consumidor não 

pode ser privado de ver-se socorrido pelo Judiciário. Portanto, indefiro a 

preliminar suscitada. Passo a analisar o mérito. A parte reclamante busca 

liminar para suspensão das cobranças de plano não contratado, bem 

como dano moral e restituição em dobro das parcelas descontados. Fora 

concedido pelo magistrado a invenção do ônus da prova e liminar. Em 

sede de contestação a reclamada, alega exercício regular de um direito de 

cobrança, pois haveria um contrato entre as partes, não havendo que se 

falar em danos morais e materiais, e ainda requer condenação da autora 

em litigância de má fé. 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. 

Verifica-se que a empresa de telefonia não apresentou provas 

inconcussas acerca da legitimidade dos débitos cobrados, bem como da 

aceitação da mudança de plano pela autora. Ademais, a requerida afirma 

que juntou aos autos áudio da suposta contratação pela reclamante, 

contudo, não fora anexado nenhuma prova. Portanto, ausente elementos 

que demonstrem a efetiva ocorrência da contratação por parte da autora 

capaz de justificar as cobranças. O dano moral é resultado de lesão aos 

direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, 

ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros, direitos indisponíveis, 

isto é, intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo que essa 

intransmissibilidade é relativa, pois o impedimento é de que o titular abra 

mão de seu direito em caráter permanente ou total. Porém, pode ceder seu 

exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. Ademais, 

esses “podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da 

personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e 

atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra 

objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se 

na presente ação, que houve alteração de seu plano telefônica, sem 

solicitação da autora, o que lhe gerou inúmeras despesas. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento. 

Apenas após a busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, 

pois não foi a concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nesses termos: 

RECURSOS INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – 

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – LIBERDADE DE CONTRATAR – 

ALTERAÇÃO DE PLANO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR (DE 

PLANO COLABORADOR 100 PARA NOSSO CELULAR) – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. Todas as avenças devem respeitar o Princípio da 

Autonomia da Vontade, pois, nos termos da teoria geral dos contratos, os 

negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. Nas relações 

de consumo, a autonomia da vontade ou liberdade de contratar, assume 

contornos mais abrangentes (STJ REsp 1188442/RJ). Inexistindo prova de 

que o consumidor autorizou a mudança de plano de telefonia, inclusive 

com majoração do preço pela prestação do serviço, além de cobrança de 

outros encargos (multa rescisória), inexiste contrato e consequentemente, 

a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. Como bem salientado na 

sentença atacada: “Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a 

documentação encartada aos autos, bem como as afirmações das partes 

litigantes, ficou demonstrado nos autos o indevido bloqueio dos serviços 

telefônicos fornecidos à parte reclamante. Sendo assim, tenho que a 

prestação do serviço pela empresa reclamada foi deficiente, pois ficou 

evidenciada nos autos a indevida interrupção dos serviços telefônicos 

prestados pela reclamada, apesar da inexistência de inadimplência 

contratual e/ou de qualquer solicitação de alteração do plano telefônico 

contratado pela parte reclamante. (...) Desse modo, tenho que, devida é a 

indenização à parte reclamante, uma vez que, eventual desorganização 

administrativa da empresa de telefonia reclamada não pode ser debitada a 

cargo da parte reclamante”. DANO MORAL IN RE IPSA – BLOQUEIO 

INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. O abalo emocional sofrido pelo 

consumidor, não só em razão da indevida alteração de seu plano de 

telefonia, bem como das cobranças indevidas, e inclusive bloqueio 

indevido da linha, são fatos que suplantam o mero aborrecimento e 

configuram dano moral indenizável. quantum indenizatório razoável. Na 

fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Quantum fixado em R$ 6.220,00 (seis mil e duzentos e vinte reais). 

Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: TJMT-(Procedimento do Juizado Especial Cível 

292008620118110001/2013, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013) A jurisprudência das Turmas 

que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido 

de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo 

único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento 

indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 

1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a 

Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo 

a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a 

condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 

2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - 

mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a 

restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé 

da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Indefiro o 

pedido de litigância de má-fé, formulado pela requerida, uma vez que, a 

reclamante utilizou o Judiciário para resguardar seu direito de 
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consumidora, não restando portando configurado a litigância de má fé. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: · 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, evento nº 

7464796; · DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato inerente ao plano vivo 

pós 2G, determinando que a Ré restabeleça o plano vivo controle 1G – 25 

min, na linha telefônica móvel nº 65- 99600 9911. · CONDENAR a 

reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · Condenar a reclamada a repetir na forma simples, o valor 

indevido, perfazendo o de R$ 398,78 (trezentos e noventa e oito reais e 

setenta e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUEL SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (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 ARAPUTANGA Numero do Processo: 

8010030-65.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA MIGUEL SANTIAGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por MARIA 

MIGUEL SANTIAGO em desfavor de VIVO S/A, em que requer declaração 

de inexistência de débito, cumulado com pedido de indenização por danos 

morais e antecipação de tutela. É o necessário. Decido. Trato de relação 

de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor 

e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Presente a alegação de 

preliminares, passo a análise: Alega a reclamada ausência de interesse de 

agir, ante a inexistência de lide entre as partes, posto que, a autora não 

efetuou pedido de solução administrativa, requerendo a extinção do feito 

sem resolução de mérito. No entanto, não assiste razão a alegação da 

reclamada, uma vez que ocorreu a inversão da prova, contudo, a 

reclamada, não se incumbiu de provar que a reclamante não tentou 

solucionar administrativamente o ocorrido, ademais, o consumidor não 

pode ser privado de ver-se socorrido pelo Judiciário. Portanto, indefiro a 

preliminar suscitada. Passo a analisar o mérito. A parte reclamante busca 

liminar para suspensão das cobranças de plano não contratado, bem 

como dano moral e restituição em dobro das parcelas descontados. Fora 

concedido pelo magistrado a invenção do ônus da prova e liminar. Em 

sede de contestação a reclamada, alega exercício regular de um direito de 

cobrança, pois haveria um contrato entre as partes, não havendo que se 

falar em danos morais e materiais, e ainda requer condenação da autora 

em litigância de má fé. 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. 

Verifica-se que a empresa de telefonia não apresentou provas 

inconcussas acerca da legitimidade dos débitos cobrados, bem como da 

aceitação da mudança de plano pela autora. Ademais, a requerida afirma 

que juntou aos autos áudio da suposta contratação pela reclamante, 

contudo, não fora anexado nenhuma prova. Portanto, ausente elementos 

que demonstrem a efetiva ocorrência da contratação por parte da autora 

capaz de justificar as cobranças. O dano moral é resultado de lesão aos 

direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, 

ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros, direitos indisponíveis, 

isto é, intransmissíveis e inalienáveis, sendo certo que essa 

intransmissibilidade é relativa, pois o impedimento é de que o titular abra 

mão de seu direito em caráter permanente ou total. Porém, pode ceder seu 

exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. Ademais, 

esses “podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da 

personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e 

atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra 

objetiva” (STJ, REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Verifica-se 

na presente ação, que houve alteração de seu plano telefônica, sem 

solicitação da autora, o que lhe gerou inúmeras despesas. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento. 

Apenas após a busca do Poder Judiciário e espera de sentença de mérito, 

pois não foi a concessionária reclamada capaz de resolvê-lo de forma 

administrativa/extrajudicial ou pelos meios alternativos de solução de 

conflito - conciliação, mediação etc. -, insistindo nas teses de regularidade 

e excludente sem prova alguma em seu favor, razoável e proporcional o 

arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Nesses termos: 

RECURSOS INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – 

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – LIBERDADE DE CONTRATAR – 

ALTERAÇÃO DE PLANO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR (DE 

PLANO COLABORADOR 100 PARA NOSSO CELULAR) – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. Todas as avenças devem respeitar o Princípio da 

Autonomia da Vontade, pois, nos termos da teoria geral dos contratos, os 

negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. Nas relações 

de consumo, a autonomia da vontade ou liberdade de contratar, assume 

contornos mais abrangentes (STJ REsp 1188442/RJ). Inexistindo prova de 

que o consumidor autorizou a mudança de plano de telefonia, inclusive 

com majoração do preço pela prestação do serviço, além de cobrança de 

outros encargos (multa rescisória), inexiste contrato e consequentemente, 

a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. Como bem salientado na 

sentença atacada: “Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a 

documentação encartada aos autos, bem como as afirmações das partes 

litigantes, ficou demonstrado nos autos o indevido bloqueio dos serviços 
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telefônicos fornecidos à parte reclamante. Sendo assim, tenho que a 

prestação do serviço pela empresa reclamada foi deficiente, pois ficou 

evidenciada nos autos a indevida interrupção dos serviços telefônicos 

prestados pela reclamada, apesar da inexistência de inadimplência 

contratual e/ou de qualquer solicitação de alteração do plano telefônico 

contratado pela parte reclamante. (...) Desse modo, tenho que, devida é a 

indenização à parte reclamante, uma vez que, eventual desorganização 

administrativa da empresa de telefonia reclamada não pode ser debitada a 

cargo da parte reclamante”. DANO MORAL IN RE IPSA – BLOQUEIO 

INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. O abalo emocional sofrido pelo 

consumidor, não só em razão da indevida alteração de seu plano de 

telefonia, bem como das cobranças indevidas, e inclusive bloqueio 

indevido da linha, são fatos que suplantam o mero aborrecimento e 

configuram dano moral indenizável. quantum indenizatório razoável. Na 

fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos 

morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Quantum fixado em R$ 6.220,00 (seis mil e duzentos e vinte reais). 

Observância dos critérios de proporcionalidade e modicidade. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: TJMT-(Procedimento do Juizado Especial Cível 

292008620118110001/2013, , Turma Recursal Única, Julgado em 

08/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013) A jurisprudência das Turmas 

que compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido 

de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo 

único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento 

indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 

1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a 

Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo 

a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a 

condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 

2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - 

mantenho o entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a 

restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé 

da fornecedora, a qual não decorre da mera cobrança de valores 

decorrentes de procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, 

portanto, para que haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é 

necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, 

haja o efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de 

engano justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Indefiro o 

pedido de litigância de má-fé, formulado pela requerida, uma vez que, a 

reclamante utilizou o Judiciário para resguardar seu direito de 

consumidora, não restando portando configurado a litigância de má fé. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados para: · 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário, evento nº 

7464796; · DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato inerente ao plano vivo 

pós 2G, determinando que a Ré restabeleça o plano vivo controle 1G – 25 

min, na linha telefônica móvel nº 65- 99600 9911. · CONDENAR a 

reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. · Condenar a reclamada a repetir na forma simples, o valor 

indevido, perfazendo o de R$ 398,78 (trezentos e noventa e oito reais e 

setenta e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A I S I  A N N E  L I M A  T I A G O  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

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

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

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

I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Numero do Processo: 

1000095-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL GONZAGA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO 

proposta por MANOEL GONZAGA DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL 

S/A (VIVO). Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Diante da desnecessidade da produção 

de provas em audiência, passo julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Passo a analisar a preliminar 

suscitada. Rejeito a preliminar de falta de interesse, já que não há dúvida 

que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende 

devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como 

dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz 

pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que esta possui interesse 

processual. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços de telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em suma, a parte 

autora sustentou ter havido cobrança indevida por parte da empresa ré 
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referente ao serviço não contratado “SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

TELEFONICA DATA”, no nº (65) 99608-4614. Trouxe provas do alegado. 

De outro lado, a parte ré não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a contratação e exigibilidade da cobrança do referido serviço. 

Verifica-se que, a parte ré alega que as cobranças do referido 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – TELEFONICA DATA”, são devidos, 

tratando-se de serviços de interatividade da linha, que podem ser 

contratados via SMS, WAP e WEB, contudo, em nenhum momento de sua 

defesa comprova que os referidos serviços de fato foram contratados, 

apenas, se limita a explicar as formas de contratação, por meio de telas de 

seu sitio eletrônico. A requerida possui total possibilidade de trazer 

informações referentes ao serviço que se refere a cobrança, a data de 

contratação e ainda os valores, contudo, nenhuma prova de contratação 

foi anexada aos autos. Portanto, do ônus da prova à parte ré não se 

desincumbiu– art. 6º, VIII, do CDC, vez que, a contestação foi apresentada 

carecendo de documentos imprescindíveis aptos a afastar a pretensão 

autoral. Pelo contrário, o contexto probatório trazido aos autos pela defesa 

ratifica as alegações da parte consumidora. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes no que se refere ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIRO – TELEFONICA DATA”, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A jurisprudência das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de 

que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, 

Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial 

do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência 

com a Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação 

quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, 

REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação 

de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não 

merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em 

que a parte promovida realizou cobrança indevida, isto é, não disponibiliza 

a prestação de seus serviços de forma eficiente, e adequada, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: · DETERMINAR que a Ré cancele as cobranças referente ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – TELEFONICA DATA, na linha do autor nº (65) 

99608-4614, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo (s)/cobrá-lo (s) 

por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. · CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. · Condenar a reclamada a repetir na forma 

simples o valor de R$ 97,43 (noventa e sete reais e quarenta e três 

centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (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 ARAPUTANGA Numero do Processo: 

1000095-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL GONZAGA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO 

proposta por MANOEL GONZAGA DA SILVA contra TELEFONICA BRASIL 

S/A (VIVO). Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Diante da desnecessidade da produção 

de provas em audiência, passo julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Passo a analisar a preliminar 

suscitada. Rejeito a preliminar de falta de interesse, já que não há dúvida 
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que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende 

devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como 

dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz 

pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que esta possui interesse 

processual. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços de telefonia, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º 

caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo relação de 

consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, isso 

porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em suma, a parte 

autora sustentou ter havido cobrança indevida por parte da empresa ré 

referente ao serviço não contratado “SERVIÇOS DE TERCEIROS – 

TELEFONICA DATA”, no nº (65) 99608-4614. Trouxe provas do alegado. 

De outro lado, a parte ré não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a contratação e exigibilidade da cobrança do referido serviço. 

Verifica-se que, a parte ré alega que as cobranças do referido 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – TELEFONICA DATA”, são devidos, 

tratando-se de serviços de interatividade da linha, que podem ser 

contratados via SMS, WAP e WEB, contudo, em nenhum momento de sua 

defesa comprova que os referidos serviços de fato foram contratados, 

apenas, se limita a explicar as formas de contratação, por meio de telas de 

seu sitio eletrônico. A requerida possui total possibilidade de trazer 

informações referentes ao serviço que se refere a cobrança, a data de 

contratação e ainda os valores, contudo, nenhuma prova de contratação 

foi anexada aos autos. Portanto, do ônus da prova à parte ré não se 

desincumbiu– art. 6º, VIII, do CDC, vez que, a contestação foi apresentada 

carecendo de documentos imprescindíveis aptos a afastar a pretensão 

autoral. Pelo contrário, o contexto probatório trazido aos autos pela defesa 

ratifica as alegações da parte consumidora. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes no que se refere ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIRO – TELEFONICA DATA”, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A jurisprudência das Turmas que 

compõem a Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de 

que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, 

Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial 

do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência 

com a Primeira Seção do STJ (direito público), que admite a condenação 

quando decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, 

REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o 

entendimento fixado pelas de Direito Privado, de que a restituição deve 

ocorrer de forma simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, 

a qual não decorre da mera cobrança de valores decorrentes de 

procedimentos que venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que 

haja a devolução em dobro dos valores cobrados, é necessária a 

comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único -, ou seja, que a cobrança realizada tenha sido indevida, haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor do excesso e a ausência de engano 

justificável/a demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação 

de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não 

merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em 

que a parte promovida realizou cobrança indevida, isto é, não disponibiliza 

a prestação de seus serviços de forma eficiente, e adequada, ensejou 

transtornos que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento 

caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: · DETERMINAR que a Ré cancele as cobranças referente ao 

“SERVIÇOS DE TERCEIROS – TELEFONICA DATA, na linha do autor nº (65) 

99608-4614, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo (s)/cobrá-lo (s) 

por qualquer meio, sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte 

fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a partir da intimação 

desta. · CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar a reclamante, a 

título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. · Condenar a reclamada a repetir na forma 

simples o valor de R$ 97,43 (noventa e sete reais e quarenta e três 

centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos 

das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. AISI ANNE 

LIMA TIAGO Juíza Leiga _______________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-19.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARTINS BAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000244-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA HELENA MARTINS 

BAIA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes MARIA 

HELENA MARTINS BAIA e VIVO S.A., em que aquela deixou de 

comparecer na audiência para a qual foi intimada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, REVOGO A 

DECISÃO que deferiu a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR para o fim de excluir o nome dos cadastros 

restritivos de crédito e EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante MARIA HELENA 

MARTINS BAIA no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. 

Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018 - 23:12:51. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MARTINS BAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000244-19.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA HELENA MARTINS 

BAIA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes MARIA 

HELENA MARTINS BAIA e VIVO S.A., em que aquela deixou de 

comparecer na audiência para a qual foi intimada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A parte reclamante 

deixou de comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para 

o ato, assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, REVOGO A 

DECISÃO que deferiu a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR para o fim de excluir o nome dos cadastros 

restritivos de crédito e EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, 

art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante MARIA HELENA 

MARTINS BAIA no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. 

Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018 - 23:12:51. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-02.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000271-02.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RUBENS ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 
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CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 24 de janeiro de 2018 - 23:20:55. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-75.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010299-75.2015.8.11.0038 REQUERENTE: OSCAL RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, tendo como partes OSCAL 

RODRIGUES DA SILVA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA., em que aquele não compareceu à audiência de conciliação 

ou justificou a ausência até seu início, resultando na extinção do processo 

pela contumácia e a condenação no pagamento das custas, taxas e 

despesas processuais. A parte demonstrou fazer jus à assistência 

judiciária gratuita, motivo pelo qual, afirmado pela parte não estar em 

condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da 

insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, despesas 

processuais no caso concreto, pois tem renda mensal insuficiente, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ocorre 

que, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário 

pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas – NCPC, art. 

98, § 4º - e, consequentemente, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 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. – NCPC, art. 98, § 3.º Nesses termos: 

“JUIZADO ESPECIAL. SESSÃO CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA IMOTIVADA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESÍDIA CARACTERIZADA. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 1. A AUSÊNCIA 

IMOTIVADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CULMINA NA 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, PORQUANTO OS 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INSCULPIDOS NO 

ART. 2º DA LEI 9.099/95, PRIMAM PELA PRESENÇA PESSOAL DAS 

PARTES A FIM DE QUE RESTE VIABILIZADA EM TODA SUA INTEIREZA A 

POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. 2. INEXISTE VÍCIO A MACULAR A 

VALIDADE DA INTIMAÇÃO SE A MISSIVA É REMETIDA PARA O 

ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA VESTIBULAR, CONTENDO O AR 

ASSINATURA DE PESSOA, DADA EM NOME DA PARTE CIENTIFICADA, 

BEM ASSIM ASSINATURA DO CARTEIRO. 3. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO É MOTIVO DE 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DO FEITO, SE 

AO ATO JUDICIAL TAMBÉM NÃO COMPARECEU A PARTE OU SEU 

REPRESENTANTE DEVIDAMENTE INTIMADO, POR SER OBRIGATÓRIA A 

PRESENÇA DO DEMANDANTE. 4. O FATO DE ESTAR A PARTE SOB O 

PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, NÃO INIBE A CONDENAÇÃO NAS 

CUSTAS, MAS, APENAS, SERVE DE MOTIVO DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE, NOS MOLDES DO ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 5. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-DF - ACJ: 20060110901505 DF, 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2008, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 19/01/2009 Pág. : 96). Isso posto e diante da assistência 

judiciária gratuita deferida, DETERMINO a intimação da parte e, por já 

decorrido o prazo recursal e não demonstrado a alteração da situação 

financeira da requerente e permanecendo a condição suspensiva da 

exigibilidade, arquive com as baixas e anotações de estilo. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 17:35:48. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-75.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010299-75.2015.8.11.0038 REQUERENTE: OSCAL RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, tendo como partes OSCAL 

RODRIGUES DA SILVA e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 
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HONDA LTDA., em que aquele não compareceu à audiência de conciliação 

ou justificou a ausência até seu início, resultando na extinção do processo 

pela contumácia e a condenação no pagamento das custas, taxas e 

despesas processuais. A parte demonstrou fazer jus à assistência 

judiciária gratuita, motivo pelo qual, afirmado pela parte não estar em 

condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da 

insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, despesas 

processuais no caso concreto, pois tem renda mensal insuficiente, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ocorre 

que, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário 

pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas – NCPC, art. 

98, § 4º - e, consequentemente, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 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. – NCPC, art. 98, § 3.º Nesses termos: 

“JUIZADO ESPECIAL. SESSÃO CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA IMOTIVADA 

DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. DESÍDIA CARACTERIZADA. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 1. A AUSÊNCIA 

IMOTIVADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO CULMINA NA 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, PORQUANTO OS 

PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INSCULPIDOS NO 

ART. 2º DA LEI 9.099/95, PRIMAM PELA PRESENÇA PESSOAL DAS 

PARTES A FIM DE QUE RESTE VIABILIZADA EM TODA SUA INTEIREZA A 

POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. 2. INEXISTE VÍCIO A MACULAR A 

VALIDADE DA INTIMAÇÃO SE A MISSIVA É REMETIDA PARA O 

ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA VESTIBULAR, CONTENDO O AR 

ASSINATURA DE PESSOA, DADA EM NOME DA PARTE CIENTIFICADA, 

BEM ASSIM ASSINATURA DO CARTEIRO. 3. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO É MOTIVO DE 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DO FEITO, SE 

AO ATO JUDICIAL TAMBÉM NÃO COMPARECEU A PARTE OU SEU 

REPRESENTANTE DEVIDAMENTE INTIMADO, POR SER OBRIGATÓRIA A 

PRESENÇA DO DEMANDANTE. 4. O FATO DE ESTAR A PARTE SOB O 

PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, NÃO INIBE A CONDENAÇÃO NAS 

CUSTAS, MAS, APENAS, SERVE DE MOTIVO DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE, NOS MOLDES DO ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50. 5. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-DF - ACJ: 20060110901505 DF, 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2008, Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: DJU 19/01/2009 Pág. : 96). Isso posto e diante da assistência 

judiciária gratuita deferida, DETERMINO a intimação da parte e, por já 

decorrido o prazo recursal e não demonstrado a alteração da situação 

financeira da requerente e permanecendo a condição suspensiva da 

exigibilidade, arquive com as baixas e anotações de estilo. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 17:35:48. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 17:55:05. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 
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I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 17:55:05. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 17:55:05. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-16.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010096-16.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RICARDO SANTANA 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 
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condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. Esclareço que o seguimento decorre, igualmente, do 

resultado do pedido de suspeição. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 18:54:18. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-16.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010096-16.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RICARDO SANTANA 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. Esclareço que o seguimento decorre, igualmente, do 

resultado do pedido de suspeição. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 18:54:18. (assinado digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 
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feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 19:00:42. (assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 
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ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 26 de janeiro de 2018 - 19:00:42. (assinado 

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

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 60-53.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBALAGENS MATO GROSSO – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio da Silva Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 VISTOS.Cuida-se de Ação de Execução por Titulo Extrajudicial ajuizada 

por EMBALAGENS MATO GROSSO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME, 

representado por JOSE CARLOS MILLER REAL, em face de MARCO 

ANTONIO DA SILVA LIMA ME, ambos qualificados nos autos.Entre um ato 

e outro, as partes apresentaram acordo almejando sua homologação e a 

suspensão da presente demanda até a satisfação integral da obrigação – 

ref. 18.As fls. 58/60 o exequente afirma que o executado não cumpriu 

com o acordo formulado, e ao final requer a homologação do acordo, bem 

a intimação do executado para, no prazo legal, pagar o valor integral da 

dívida. Juntou planilha de cálculo atualizada.Dessa maneira, HOMOLOGO 

O ACORDO informado nos autos, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do 

CPC, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus 

termos parte integrante desta decisão.Custas processuais e honorários 

advocatícios na forma avançada pelas partes.Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento 

nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos dos 

artigos 914 e 915 da CNGC/MT.(...)INTIME-SE o executado, através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do NCPC.Se decorrido o prazo acima sem que 

haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de 10% (dez por cento).Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa prevista incidirá sobre o 

restante (art. 523, § 2º, NCPC).Não sendo efetuado tempestivamente o 
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pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (art. 523, § 3º, 

NCPC).Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Arenápolis/MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63930 Nr: 4552-54.2017.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veracy Santos Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para 

determinar que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO, réu na 

presente ação, exiba a documentação pleiteada, consistente em currículo, 

qualificações e experiência da primeira candidata Eunice Camargo 

Scarpatt, classificada no teste seletivo para o cargo de Assistente Social 

do Município de Santo Afonso/MT, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

disposto no artigo 398 do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais) - CPC, art. 139, IV.DISPENSO a realização de audiência 

de conciliação por entender pela desnecessidade da mesma nas ações 

dessa natureza. Contudo, isso não impede que ao longo do trâmite 

processual, havendo possibilidade de conciliação, seja designada 

audiência de forma pontual.CITE-SE e INTIME-SE o requerido, para cumprir 

o provimento antecipatório na forma e prazo assinalado, bem como para 

oferecer defesa no prazo da lei (CPC, art. 398), com as advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.INTIME-SE, via DJe, o patrono da 

parte autora acerca da decisão.Decorrido o prazo de defesa, com ou sem 

manifestação, certifique-se e abra-se vista à parte autora para 

manifestação, por 5 (cinco) dias.Sem prejuízo, REMETAM-SE cópia dos 

autos ao MPE para as providencias cabíveis, visando analisar as licitudes 

dos atos praticados no processo seletivo.Oportunamente, tornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14688 Nr: 3094-85.2006.811.0026

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando a notícia do falecimento da parte autora (fl. 122), 

SUSPENDO o andamento do feito (art. 313, I, CPC).

 II. INTIME-SE o Patrono da exequente para que proceda a habilitação de 

todos os herdeiros no presente processo, no prazo de 30 dias.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44528 Nr: 500-20.2014.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Piovezan dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40307 Nr: 90-30.2012.811.0026

 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: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:171045, Andreza Zanussi Barreto - OAB:171048, Antônio Cézar 

Ribeiro - OAB:69807, Kamila de Sousa Coutinho - OAB:10.661/MT, 

Roberto Guenda - OAB:101856, Whashington Faria Siqueira - 

OAB:50879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. BANCO ITAUCARD S.A. ajuizou Ação Monitória em face de 

VALDINEI FERREIRA DE OLIVEIRA.

Não obstante, à fl. 37, a parte autora manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando pelo arquivamento dos autos e 

consequentemente as baixas de estilo.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas, se houver, pela parte autora.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18205 Nr: 106-86.2009.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ismar de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT, 

Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos.

I. Sem delongas, INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado via 

DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se irá aderir o 

acordo coletivo firmado em 11.12.2017 sobre os planos econômicos, 

homologado em 15.02.2018.

II. Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e tornem-me 

os autos conclusos para sentença, código 36.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46591 Nr: 31-37.2015.811.0026

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Gosso Fessp/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Santo Afonso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 
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OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em que pese devidamente intimado, na pessoa de 

seu causídico, via Dje, conforme extrai-se da certidão de publicação de 

expediente de fls. 46, decorridos mais de 02 anos, até a presente data o 

Autor não recolheu os valores necessários para cumprimento da ordem 

de notificação de fls. 40, razão pela qual remeto os autos em carga ao 

Gabinete da Vara Única, permanecendo esta secretaria no aguardo de 

ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54011 Nr: 1936-43.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao “Item b” da decisão de fls. 88, INTIMA-SE, via DJe, o 

patrono da parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18081 Nr: 1682-51.2008.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Vitorassi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos.

I. Sem delongas, INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado via 

DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se irá aderir o 

acordo coletivo firmado em 11.12.2017 sobre os planos econômicos, 

homologado em 15.02.2018.

II. Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e tornem-me 

os autos conclusos para sentença, código 36.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48901 Nr: 1277-68.2015.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marinalva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 27”, Intimo o autor, por intermédio de 

seu patrono, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifestar nos autos , requerendo o que entender de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47055 Nr: 285-10.2015.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Wassen Osti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador 

Geral do Estado-PGE, Detran/MT - Departamento Estadual de Trânsito de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:5147

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da peça inicial, 

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, 

bem assim em verba honorária no importe de 10% do valor atualizado da 

causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva 

de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), 

considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita, que faço 

neste ato.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63290 Nr: 4265-91.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª Vara Cível de Tangará da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A ORDEM DE INTIMAÇÃO DA PENHORA E DA 

AVALIAÇÃO.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 414-10.2018.811.0026

 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): Wilson Inácio da Silva

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

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Em prelúdio, DEFIRO a utilização da exceção prevista no § 2º do artigo 

212 do NCPC.

II - CITE-SE o executado 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 CPC.

III - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 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.

IV - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

V - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

VI - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

VII - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor.

VIII - Em conformidade com o disposto no art. 827, 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 no item “II” acima.

IX - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição.

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 900-63.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DE CARNE CHAPECÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Roberto Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor certificado pelo senhor meirinho as fls. 44, intimo o Autor, 

por intermédio de seu patrono, via DJe, para, querendo, no prazo legal 

manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54020 Nr: 1941-65.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Firme Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 04”, uma vez oposta defesa pelo ente 

federativo demandado, INTMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico 

devidamente constituído, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

réplica aos fatos e fundamentos arguidos pelo Demandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53310 Nr: 1421-08.2016.811.0026

 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: RONALDO OLIVEIRA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada contestação pelo demandado, INTIMA-SE o patrono 

da requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56524 Nr: 151-12.2017.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronya Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 04”, uma vez oposta defesa pelo ente 

federativo demandado, INTMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico 

devidamente constituído, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

réplica aos fatos e fundamentos arguidos pelo Demandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47410 Nr: 516-37.2015.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo da Silva Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da peça inicial, 

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, 

bem assim em verba honorária no importe de 10% do valor atualizado da 

causa (CPC/2015, art. 85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva 

de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), 

considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita, que faço 

neste ato.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no 

Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54321 Nr: 2209-22.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Sarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de “Ref: 04”, uma vez oposta defesa pelo ente 

federativo demandado, INTMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico 

devidamente constituído, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

réplica aos fatos e fundamentos arguidos pelo Demandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54314 Nr: 2204-97.2016.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acelina Cândida de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o autor, por intermédio de seu patrono, via DJe, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, opor réplica a contestação apresentada 

pelo demandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 60-53.2016.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBALAGENS MATO GROSSO – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio da Silva Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 Intima-se o executado, através de seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63901 Nr: 4541-25.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Zarur Araújo de Souza Leite

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

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A ORDEM DE PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

DESCRITO NA PRECATÓRIA( 02 ATOS).

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 
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MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47447 Nr: 538-95.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Avícola Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIOS LYN ATACADO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, GILMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Damião Orlando de Oliveira 

Lott - OAB:14.246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de “Ref: 32”, Intima-se o autor, na pessoa de seu 

causídico constituído, para, querendo, no prazo legal, manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64458 Nr: 4783-81.2017.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda., JDC - 

Diamantino/MT 1ª Vara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cavalheiro da Rosa, Walter Egídio ou 

Walter Egydio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - OAB:, 

Giovane Moises Marques - OAB:9647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A ORDEM DE AVALIAÇÃO E DEMAIS ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22060 Nr: 573-94.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJE- Comercial de Combustíveis Ltda-ME, 

Jonas Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

Jose Henrique da Silva Vigo - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do executado (fl. 71), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

II – Ante o teor da certidão do Sr. Meirinho à fl. 69, 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.

 III – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54128 Nr: 2037-80.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTON BARROS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente 

constituído, para, no prazo legal, apresentar os quesitos a serem 

respondidos pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54128 Nr: 2037-80.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTON BARROS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De pronto, acolho a justificativa do Médico Manoel Gomes (pág. 

91), razão pela qual DESONERO-O do encargo de perito judicial, nomeando 

como perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Luiz 

Henrique Parolin Silva, CRM-MT 7409, com endereço à Rua Domingos de 

Deus da Silva, número 1.150, Centro, CEP 78430-000, na cidade de 

Nortelândia/MT, telefone (065) 3346-1343, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes.DESIGNO o dia 04 de MAIO de 2018, as 8h, 

para realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum 

desta Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e 

em decorrência da complexidade da perícia, FIXO os honorários periciais 

em R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao perito que 

efetivamente realizá-la, após o término do prazo concedido para as partes 

se manifestarem acerca do laudo.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). Faculto às 

partes, dentro do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes 

técnicos.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data designada pelo 

perito, independentemente de nova conclusão. Caso as partes não tenham 

apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no prazo de 

10 (dez) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65826 Nr: 477-35.2018.811.0026

 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 Bradesco S/A, JDC - Diamantino/MT 1ª Vara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA IND 

COMERCIO IMP E EXP LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Determino remessa dos autos ao Distribuidor para que proceda com as 

retificações necessárias junto ao Sistema Apolo, devendo proceder as 

alterações necessárias para cadastrar o feito como carta precatória.

Na mesma oportunidade, certifique o Sr. Distribuidor acerca do 

recolhimento das custas.

II - Se atendidos os requisitos legais, cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia de mandado.

III - Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da 

parte interessada, oficie-se ao Juízo Deprecante para as devidas 

intimações, com a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 

30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, independentemente de 
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cumprimento (CNGC, artigo 393).

IV - Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

V - Não havendo o recolhimento das custas ou sendo estas insuficientes, 

INTIME-SE a parte autora para o pagamento do restante no prazo de 15 

(quinze) dias sob pena de devolução dos autos ao juízo de origem.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 404-63.2018.811.0026

 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): ELTO MENDES DE MOURA, Ana Maria da Costa 

Moura

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

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, após a 

prestação de caução, DEFIRO a concessão da tutela de urgência, 

determinando o arresto da quantia de 42 (quarenta e duas) vacas com 

mais de 03 (três) anos, com aspecto racial nelore puro, devendo ser 

localizadas em sua propriedade.DETERMINO que os semoventes 

arrestados fiquem depositados na propriedade em que a parte requerente 

indicar, devendo esta providenciar a remoção e o confinamento dos 

semoventes, ficando as despesas a cargo da parte requerente até 

decisão final nesses autos.NOMEIO a parte exequente fiel depositária dos 

bens arrestados, ficando advertida que esta expressamente vedada à 

comercialização sem ordem judicial.INTIME-SE a parte autora a prestar 

caução, nos termos do art. 300, § 1º, ambos do CPC, sob pena de 

revogação do arresto, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo a caução 

ofertada ser homologada por este juízo.No mais, CITEM-SE os executados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oporem embargos (CPC, art. 

915).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 4498-88.2017.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA RECHE ZANUTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14258-A - MT

 Pela presente, intimo as partes, por meio de seus procuradores 

constituídos, para ciência da designação de audiência de conciliação para 

21 de Março de 2018 às 08h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61293 Nr: 3089-77.2017.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Alves de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, indevida é a concessão do benefício vindicado, diante da situação 

fática apresentada e das alegações da requerente, tendo em vista a 

fragilidade das provas acerca do implemento das condições para 

aposentadoria como segurado especial.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. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando que 

é de conhecimento público que os Procuradores do INSS jamais 

comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como que é de 

conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de Procuradores 

Federais capazes de atender ao volume de audiências iniciais de 

conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem como em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, 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.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15H30MIN 

apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do 

NCPC.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62851 Nr: 4046-78.2017.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR 

AQUIDAUANENSE LTDA - ME, Julio Cezar Palhano da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO TOBIAS CHAVES DA 

SILVA - OAB:21822/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se quanto a correspondência 

devolvida de ref. 19, assim como para indicar endereço atualizado do réu.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SULANY BEZERRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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:1000075-68.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11246851) proferida nos 

autos. Arenápolis, 26/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-68.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SULANY BEZERRA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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:1000075-68.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11246851) proferida nos 

autos. Arenápolis, 26/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 
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Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16763 Nr: 375-62.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigo Simonini Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmison Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o patrono do autor para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o adequado andamento do 

feito, requerendo o que entender de direito e indicando providência útil ao 

deslinde do feito, sob pena de extinção e liberação de eventuais 

valores/bens penhorados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 87-80.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldirene Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atlântico Fundo de Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB: 221.386

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, intimo as partes, na pessoa dos 

seus patronos para, no prazo de 10 (dez) dias , manifestarem acerca do 

cáculo elaborado pela Contadora Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16536 Nr: 155-64.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves, Antonio José de Oliveira 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Maria do Nascimento Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, Rogério Anastácio Chaves - OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Nos termos do Provimento 84/2014 da CGJ, intimo o exequente na pessoa 

dos seus patronos para, no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar a respeito 

do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete. 

Deverá ser indicado providência efetiva e apta ao prosseguimento regular 

da execução (art. 1°, § 2° do provimento 84/2014). O não atendimento do 

determinado, no referido prazo, ocasionará a extinção do processo e 

arquivamento dos feito, nos termos do art. 485, III e §§ 1° e 2°, do CPC e 

art 2° do provimento 84/2014.

Comarca de Aripuanâ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-14.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

EGON LUIZ GAUER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SAPIAZESKI (EXECUTADO)

ANA PAULA MARIANO VAZ (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, e ante a tempestividade dos embargos à execução 

apresentada nos autos, intimo a parte autora para que caso queira, 

impugná-la no prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17309 Nr: 1234-55.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROBERTO ALBINO PASSAMANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DOS SANTOS ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Em suma, inexistindo causas que excluam a ilicitude da conduta do 

acusado, tampouco causas extintivas da punibilidade, e presentes os 

requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, quais sejam a 

materialidade e indícios da participação delitiva, hei por bem julgar 

procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar o acusado 

pela participação na prática do aludido delito.Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, pronuncio o acusado ADEMIR DOS SANTOS 

ALECRIM, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, § 

2.º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, a fim de que 

seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia 

desta sentença de pronúncia como o necessário mandado/carta 

precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 1074 Nr: 966-35.2004.811.0100

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASTORIL E FLORESTAL SÃO BERNARDO 

LTDA, GILSON MUELLER BERNEK, IRIS VON MUELLER BERNEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA 

ROCHA - OAB:MS - 7.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ARTIGAS GRILLO - 

OAB:24615/PR

 Vistos.

Diante da notícia do cancelamento do débito feita pela exequente às fls. 

226, JULGO EXTINTA a presente ação de execução fiscal, com resolução 

do mérito, nos termos dos artigos 924, inciso III e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos legais, devendo ser 

dadas as baixas necessárias em eventuais gravames.

Sem custas e honorários advocatícios.

Determino o levantamento de eventual penhora. Expeça-se o necessário

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os presentes autos ao 

arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 19903 Nr: 594-81.2007.811.0100

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNECK E CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ARTIGAS GRILLO - 

OAB:24615/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 
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LATTERZA DE OLIVEIRA - OAB:MT - 8248-B

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Berneck e Cia em 

face da União.

A ação de execução em apenso foi extinta, determinando-se a 

desconstituição da penhora realizada, a qual ensejou a propositura do 

presente feito.

Eis a síntese do necessário. Decido.

É inconteste que com a extinção da execução, ocorreu a perda 

superveniente do objeto destes embargos à execução fiscal, porquanto 

na ação de execução fiscal foi determinado o levantamento da penhora.

Diante do exposto, ante a perda do objeto declaro extinto o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Novo 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações legais.

Obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

PRIC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67013 Nr: 2380-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a executada ao pagamento do valor pretendido na inicial. Assim, 

EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Sem custas e honorários em virtude de isenção legalTransitado 

esta em julgado, PROCEDA-SE a Requisição de Pequeno Valor – RPV ou o 

precatório, conforme solicitado.EXPEÇA-SE o necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68139 Nr: 3110-25.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a executada ao pagamento do valor pretendido na inicial. Assim, 

EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Sem custas e honorários em virtude de isenção legalTransitado 

esta em julgado, PROCEDA-SE a Requisição de Pequeno Valor – RPV ou o 

precatório, conforme solicitado.EXPEÇA-SE o necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67014 Nr: 2381-96.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a executada ao pagamento do valor pretendido na inicial. Assim, 

EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Sem custas e honorários em virtude de isenção legalTransitado 

esta em julgado, PROCEDA-SE a Requisição de Pequeno Valor – RPV ou o 

precatório, conforme solicitado.EXPEÇA-SE o necessário.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 2379-29.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

condenar a executada ao pagamento do valor limite do RPV, ou seja 

R$12.824,00 (doze mil, oitocentos e vinte e quatro reais). Assim, EXTINGO 

o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Sem custas e honorários em virtude de isenção legal.Transitado esta 

em julgado, PROCEDA-SE a Requisição de Pequeno Valor – RPV ou o 

precatório, conforme solicitado.EXPEÇA-SE o necessário.P.I.C.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33677 Nr: 1108-57.2014.811.0110

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOANA BELMIRA LEMES CARVALHO, GEAM LEMES 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSICA LORAENE GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bartira Bibiana Stefani - 

OAB:15194-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a manifestação de fls. 165, necessária a redesignação da 

audiência anteriormente agendada.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 02 de abril de 2018, às 

13h00min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 160 e 163.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

De Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 23 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40456 Nr: 1682-75.2017.811.0110

 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: ELAINE GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada do substabelecimento. 

Constata-se da certidão de folha 35 que ainda não há informação sobre a 

citação/intimação do requerido. Por isso, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 14/05/2018, às 15h00min (horário de Cuiabá/MT). 

Sai a parte autora intimada. Expeça-se carta precatória, de imediato, para 

citação/intimação do requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31114 Nr: 880-19.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILOMENO CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos, etc.

Sentença-> Com Resolução de Mérito->Morte do Agente

Relatório

Trata-se de Ação de Execução Penal em que o recuperando FILOMENO 

CARDOSO DE SOUZA cumpria pena pela prática do crime capitulado no 

art. 15, da Lei n. 10.826/03.

No decorrer do cumprimento da execução, o Ministério Público pugnou 

pela declaração da extinção da punibilidade do recuperando, em razão de 

sua morte (fls. 113).

É o relatório. Decido.

Fundamentação.

Assiste razão ao Ministério Público, pois, no caso, adveio a notícia de 

morte do recuperando FILOMENO CARDOSO DE SOUZA, como se infere 

na certidão de óbito encartada nos autos, às fls. 117.

Assim, em análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a 

extinção da punibilidade, em razão da morte do agente, é medida que se 

impõe, a teor do que dispõe o art. 107, I do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DECLARO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

recuperando FILOMENO CARDOSO DE SOUZA, devidamente qualificado 

nos autos, a teor do que dispõe o art. 107, I, do Código Penal.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações de estilo, e o 

devido arquivamento do feito.

P.R.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39836 Nr: 1494-82.2017.811.0110

 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: PAULA VANUCIA SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo fixado à fl. 22 e a petição de fl.24, 

intimem-se a requerente para juntar aos autos o cópia da Identidade(RG) 

de seu genitor, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada, vistas ao Ministério Público Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27757 Nr: 363-48.2012.811.0110

 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 CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ALVAREZ CASTELO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12330-A/MS, MIRNA LUCHMANN - OAB:PR 28.315, SIMONE R. 

PAVANI FONSATTI - OAB:PR 17197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, cadastre-se o advogado da parte demandante, conforme 

requerido às fls. 72.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o acordo mencionado às fls. 72 e 77.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30262 Nr: 16-78.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIACIR FIDELES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista o pedido de fls. 116, no qual consta que o d. Promotor de 

Justiça desta Comarca de Campinápolis/MT estará em gozo de 

compensatórias no dia 26.02.2018, necessária a redesignação da 

audiência anteriormente agendada.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 27 de março de 2018, às 

10h00min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 91/92.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37348 Nr: 6-92.2017.811.0110

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS, SSADS, WABDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à fl.59, ressaltando o fato 

de o executado já ter sido citado (fl.23-v).

Promova-se a intimação do executado, nos endereços indicado às fls. 61 

e 62, na forma determinada às fls. 46.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 274-20.2015.811.0110

 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: BENJAMIM WAPARIÁ

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVODeste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa, mas SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36728 Nr: 2512-15.2015.811.0012

 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: SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a 

aposentadoria rural por idade ao Sr. SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA, na 
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base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (02/09/2015), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 

CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Concedo o pedido de tutela urgência, 

por tratar-se de verba de natureza alimentar, 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). As parcelas vencidas 

serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos 

vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A correção 

monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 e 

legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38916 Nr: 1060-93.2017.811.0110

 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: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 (...) Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte autora não foi 

alcançada pela prescrição, visto que o início da contagem do prazo se deu 

em 02/2013, tendo a ação sido proposta em 15/03/2017, isto é, dentro do 

prazo legal. Declaro o feito saneado. Como fato controvertido emerge 

identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi contraído nas hipóteses 

do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta anulabilidade. Inverto o 

ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor; até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada. Tendo 

por base o princípio da economia processual, intimem-se as partes para 

que se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de produção 

provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, 

ou no julgamento antecipado da lide. Cadastre-se o patrono da parte 

requerida, conforme requerimento de fls. 30, verso. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 1889-74.2017.811.0110

 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: NIVIA BARROCO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc. Decisão->Determinação. Primeiramente, tendo em vista a 

Portaria nº 678/2017-PRES na qual consta que o dia 28.03.2018 será 

considerado ponto facultativo, CANCELO a audiência anteriormente 

agendada. De outro norte, a parte autora apresentou emenda à inicial às 

folhas 45/55 acrescentando pedido e, por conseguinte, alterando o valor 

da causa. (...) Posto isso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos documentos que indiquem a 

hipossuficiência de recursos ou arcar com as custas complementares, 

sob pena de não recebimento do aditamento à inicial. Atentando-se que, 

conforme fundamentação acima, a possibilidade de parcelamento das 

custas está adstrita ao art. 468 da CNGC/MT, que preconiza o máximo de 

06 (seis) parcelas mensais e sucessivas. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37350 Nr: 8-62.2017.811.0110

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS, SSADS, WABDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à fl.61.

Promova-se a citação do executado, nos endereços indicado às fls. 63 e 

64, na forma determinada às fls. 20.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32117 Nr: 1860-63.2013.811.0110

 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: LIBERTINO MOREIRA DOS SANTOS

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

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça , tema: 629. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do 

CPC, arbitro em 10% (dez por cento) o valor da causa, no entanto, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.Certificado 

o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Publique. Registre. Intime-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25922 Nr: 945-19.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLICE APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC PRODUÇÕES EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Visto.

Decisão-> Determinação.

Depreende-se dos autos que a exequente pugnou pela expedição de 

ofício aos órgãos conveniados do TJMT, com o intuito de localizar o 

endereço do executado.

 Defiro o pedido de busca do endereço do executado MC PRODUÇÃO E 

EVENTOS LTDA, CNPJ: 09.519.074/0001-03, o que será realizado pelo 

Sistema INFOJUD.

Após, intime-se a exequente para requerer o que entender por direito, em 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94980 Nr: 782-22.2017.811.0101

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONS. DEL. DA COMUM. ESCOLAR-ESC. 

EST. FLORESTAN FERNANDES, CNPJ: 14387998000133, atualmente em 

local incerto e não sabido ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE 

ROTARIANOS, CNPJ: 00650941000170, atualmente em local incerto e não 

sabido ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. SENADOR 

VICENTE E. VUOLO, CNPJ: 12768747000173, atualmente em local incerto e 

não sabido ESCOLA MUNICIPAL DANIEL TITTON, CNPJ: 02031804000183, 

atualmente em local incerto e não sabido UNIDADE EXECUTORA DAS 

CRECHES MUNICIPAIS, atualmente em local incerto e não sabido 

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CLÁUDIA-MT, CNPJ: 02372804000147 e 

atualmente em local incerto e não sabido ASSOCIÇÃO PADRINHOS 

MÁGICOS -APM, CNPJ: 21516220000142. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: TORNAR PÚBLICO A RELAÇÃO DE ENTIDADES COM 

CADASTRO REGULAR PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS, NOS 

TERMSO DE DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO: 1. ASR - ASSOCIAÇÃO 

DE SENHORAS DE ROTARIANOS; 2. ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 

CLÁUDIA; 3. CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUN. ESCOLAR EST. 

FLORESTAN FERNANDES; 4. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA 

ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VICENTE EMILIO VUOLO; 5. APM - 

ESCOLA MUNICIPAL DANIEL TITTON; 6. APM- UNIDADE EXECUTORA DAS 

CRECHES MUNICIPAIS; 7. ASSOCIAÇÃO PADRINHOS MÁGICOS - APM.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Publique-se a relação das entidades com 

cadastro regular, com o prazo de 10 (dez) dias. 2. Ultrapassado o prazo, 

intimem-se as entidades para apresentarem os projetos, no prazo de 10 

(dez) dias, nos moldes do art. 1.626, parágrafo único, da CNGC.3. Estando 

todos os projetos em conformidade as especificações previstas, 

encaminhem-os a equipe multidisciplinar para parecer técnico, 

observando-se os requisistos do art. 1.629, da CNGC, no prazo de 15 

(quinze) dias. OFICIE-SE. 4. Com o parecer, abra-se vista ao Ministério 

Público.5. Após, conclusos.

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, MARIA ANGELA 

BACHINI CAMPANA, digitei.

Cláudia, 21 de fevereiro de 2018

Thatiana dos Santos Juíza de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96614 Nr: 1567-81.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO VACARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727/0, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - 

OAB:19958/O

 Vistos em correição.

1. Recebo a denúncia em face do(s) réu(s), por verificar a inexistência de 

inépcia da inicial e estarem presentes a justa causa, os pressupostos 

processuais e as condições para o exercício da ação penal (art. 395, 

CPP).

2. Cite(m)-se o (a)(s) acusado(s) para responder (em) à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP). Vale ressaltar, em 

consonância com o art. 396-A do CPP, que alterou substancialmente o 

procedimento no processual penal, que não é mais razoável resposta 

escrita apresentada nos moldes da antiga defesa prévia, sob pena de 

caracterizar cerceamento do direito de defesa, devendo o acusado, logo 

no início da ação penal, ter uma defesa consistente, que represente 

efetivamente um instrumento de defesa. Na eventualidade de a defesa não 

ser apresentada no prazo previsto, será nomeado defensor dativo, que 

deverá oferecê-la no prazo legal.

3. Tendo em vista a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo parquet, DESIGNO audiência de suspensão condicional do 

processo para o dia 01 de março de 2018, às 14:00 horas.

4. Intimem-se, advertindo-se o(s) acusado(s) de que deverá(ão) estar 

acompanhado(s) de advogado na audiência e caso não tenha(m) 

condições econômicas de constituir advogado, deverá(ão) procurar a 

Defensoria Pública nesta cidade com antecedência.

5. Defiro o pedido de certidões feito pelo Ministério Público, conforme 

pesquisa em anexo, nos termos do CNGC.

 6. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identificaç.

7. Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINI.

 8. Ciência ao Ministério Público.

9. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82646 Nr: 17-56.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 3.Tendo em vista a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo parquet, DESIGNO audiência de suspensão condicional do 

processo para o dia 01 de março de 2018, às 16:15 horas.4.Intimem-se, 

advertindo-se o(s) acusado(s) de que deverá(ão) estar acompanhado(s) 

de advogado na audiência e caso não tenha(m) condições econômicas de 

constituir advogado, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública nesta 

cidade com antecedência.5.Defiro o pedido de certidão feito pelo Ministério 

Público, apenas com relação aos antecedentes criminais nos termos do 

artigo 1.373, inciso II, do CNGC.6.Comunique-se o recebimento da presente 

ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação (art. 1.373, inciso III, do 

CNGC).7.Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, do 

CNGC). 8.Após, venham conclusos para fins do art. 397 ou designação de 

audiência (art. 399, do CPP).9.Ciência ao MP.10.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 750-22.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI INÊS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 3.Tendo em vista a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo parquet, DESIGNO audiência de suspensão condicional do 

processo para o dia 01 de março de 2018, às 16:45 horas4.Intimem-se, 

advertindo-se o(s) acusado(s) de que deverá(ão) estar acompanhado(s) 

de advogado na audiência e caso não tenha(m) condições econômicas de 

constituir advogado, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública nesta 

cidade com antecedência.5.Defiro o pedido de certidão feito pelo Ministério 

Público, apenas com relação aos antecedentes criminais nos termos do 

artigo 1.373, inciso II, do CNGC.6.Comunique-se o recebimento da presente 

ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação (art. 1.373, inciso III, do 

CNGC).7.Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, do 

CNGC). 8.Após, venham conclusos para fins do art. 397 ou designação de 

audiência (art. 399, do CPP).9.Ciência ao MP.10.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52098 Nr: 80-23.2010.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO PACHECO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 80-23.2010.811.0101, 

Protocolo 52098, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45249 Nr: 884-64.2005.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA LEITE DA SILVA, PRONORTE 

COLONIZADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Autos nº 884-64.2005 (Id. 45249)Cumprimento de sentençaExequente: 

JOSÉ ROBERTO ALVIMExecutados: HILDA LEITE DA SILVA e outro Vistos.

(...) Assim, considerando que o cálculo exposto está correto e não houve 

impugnação por parte do exequente, a sua homologação é a medida que 

se impõe. Desta maneira, ACOLHO a impugnação a execução e 

HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls. 678.Condeno a parte 

impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 

800,00 (oitocentos reais), nos moldes do artigo 85, §§1º e 2º do 

CPC.Intimem-se.Cumprido o ato, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Cláudia, 21 de fevereiro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53289 Nr: 1271-06.2010.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 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 253,02 

(duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de fls. 83/86. Este valor deverá ser de forma 

separada, R$ 188,42 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 64,60 (sessenta e 

quatro reais e sessenta 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 de Cláudia aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 1346-45.2010.811.0101

 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: ALVACIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BESOLD - 

OAB:17545/O

 Intimação da parte requerida da designação de AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 06 de março de 2018, às 17:00 

horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100809 Nr: 300-40.2018.811.0101

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 19/04/2018 às 15:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100811 Nr: 301-25.2018.811.0101

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 19/04/2018 às 15:50 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100887 Nr: 349-81.2018.811.0101

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMB, PBMR, MVMR, VNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): phnr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 17/05/2018 às 14:00 

horas para a realização da audiência conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 06/2018-DF

O Exmo Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto 

e Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° 

Entrância, estará ausente desta Comarca no período de 26/02 á 02/03 de 

2018 para participação do "II Encontro de Sustentabilidade na 

Administração do Poder Judiciário de Mato Grosso e I Workshop de 

Gestores do PJMT" a ser realizado na Escola dos Servidores do Poder 

Judiciário em Cuiabá-MT,
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 CONSIDERANDO a necessidade de designar um (a) servidor(a) para 

substituir a referida servidora, durante o período mencionado,

RE S O L V E:

Art. 1º - Designar o Servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, para responder pela Central de 

Administração, na função de Gestor Geral em substituição da servidora 

Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° Entrância, matrícula 32588.

 Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Colniza/MT, 23 de fevereiro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61923 Nr: 991-52.2012.811.0105

 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: Benjamin Loubach Tomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Fillipelli - 

OAB:15.280-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

837,83 (oitocentos e trinta sete reais e oitenta e três centavos centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 40. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 480,68 ( quatrocentos e oitenta 

reais e sessenta e oito centavos), para recolhimento das custas e R$ 

357,15 (trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), para fins 

da guia 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 numero 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 da Comarca 

de Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66374 Nr: 1643-98.2014.811.0105

 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: FLSF, FLF, FALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Flaviane Lopes Siqueira Frelik, 

Cpf: 70084017287, Rg: 762983 SSP RO Filiação: Armindo Siqueira Filho e 

Dulcilene Lopes dos S. Siqueira, data de nascimento: 05/10/1983, 

brasileiro(a), natural de Ecoporanga-ES, casado(a), desempregada, 

Endereço: Avenida do Contorno, Nº 1108, Bairro: Centro, Cidade: 

Colniza-MT.

Requerido(a): Francimar Frelik de Souza, Cpf: 75103699249, Rg: 780.596 

SSP RO Filiação: , brasileiro(a), natural de Ouro preto do oeste-RO, 

casado(a), autônomo, Endereço: Rua Barra Velha, Nº 5117, Bairro: 

Conjunto Rio Mamoré Castanheira, Cidade: Porto Velho-RO

Valor das Custas Processuais:431,17 (quatrocentos e trinta e um reais e 

dezessete centavos), a que foram condenadas nos termos da r. sentença 

de folhas 33/33v. Ficam cientificados de que poderão 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 numero 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 da Comarca 

de Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66374 Nr: 1643-98.2014.811.0105

 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: FLSF, FLF, FALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ-TJMT, fica 

devidamente INTIMADA às partes, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 431,17 

(quatrocentos e trinta e um reais e dezessete centavos), a que foram 

condenadas nos termos da r. sentença de folhas 33/33v. Ficam 

cientificados de que poderão 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 

numero 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 da Comarca de 

Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64624 Nr: 82-39.2014.811.0105

 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: CBdAS, HJAS, ALAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Representante (requerente): Cleuda Bezerra 

de Andrade Silva, Cpf: 61725145200, Rg: 727.326 SSP RO Filiação: José 

Alves de Andrade e Maria das Graças Bezerra de Andrade, data de 

nascimento: 05/09/1976, brasileiro(a), natural de Assis chateaubriand-PR, 

casado(a), do lar / zeladora, Endereço: Linha 16, Km 40, Bairro: Roda 

D'água, Cidade: Colniza-MT

Requerido(a): Valcir Gomes da Silva, Cpf: 42065690291, Rg: 1076360 SSP 

RO Filiação: Osvaldo Gomes da Silva e Adeir Oliveira da Silva, data de 

nascimento: 30/08/1972, brasileiro(a), natural de Santa helena-PR, 

convivente, lavrador, Endereço: Linha 628, Km 70, Lt 136, Gb 72, Sítio Boa 

Vista, Zona Rural, Bairro: Distrito de Tarilândia, Cidade: Jaru-RO
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Valor das Custas Processuais:575,33 (quinhentos e setenta e cinco reais 

e trinta e três centavos), a que foram condenadas nos termos da r. 

sentença de folhas 35/35v. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 445,90 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa 

centavos), para recolhimento das custas R$ 129,43 (cento e vinte e nove 

reais e quarenta e três centavos), para fins da guia taxa.

Prazo para pagamento:5 (cinco)

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64624 Nr: 82-39.2014.811.0105

 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: CBdAS, HJAS, ALAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ-TJMT, fica 

devidamente INTIMADA às partes, para que efetuem, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

575,33 (quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), a que 

foram condenadas nos termos da r. sentença de folhas 35/35v. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 445,90 (quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e noventa centavos), para recolhimento das custas 

R$ 129,43 (cento e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), para 

fins da guia taxa. Ficam cientificadas de que poderão 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 numero 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 da Comarca 

de Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40357 Nr: 1799-28.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilber Ferreira Madalão ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos;

Ante o teor da certidão de fls. 26, certifique-se o transcurso do prazo 

para a executada se manifestar nos autos.

Após, INTIME-SEo exequente para que se manifeste no que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

A intimação da Fazenda Pública se dará na forma prevista no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Com o aporte de manifestação, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36708 Nr: 454-61.2009.811.0105

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiro Gomes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça de f. 60.

Oficial Escrevente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35929 Nr: 2166-23.2008.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rosa M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Supermercado Rosa M e, 

CNPJ: 06194378000150, brasileiro(a), pessoa juridica, Endereço: Av. 

Tarumã, 109, Bairro: Centro, Cidade: Colniza-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 555,15 (quinhentos e cinquenta e cinco 

reais e quinze centavos)

Prazo para pagamento:5 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza. Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35929 Nr: 2166-23.2008.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rosa M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/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 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

555,15 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 39/39v. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 426,94 (quatrocentos e vinte e seis 

reais e noventa e quatro centavos), para recolhimento das custas e R$ 

128,21 (cento e vinte e oito reais e vinte e um centavos), para fins da guia 

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 

numero 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 da Comarca de 

Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 104-34.2013.811.0105

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rosana de Lima
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUEMERSON SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Euemerson Souza de Oliveira, 

Cpf: 04057318178, Rg: 2218259-4 SSP MT Filiação: Geronimo Cardoso de 

Oliveira e Valdira de Souza de Oliveira, data de nascimento: 27/09/1986, 

brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), analista de sistemas, 

Endereço: Rua Três Lagoas, S/n ( Trabalha No Escritório Back), Bairro: 

Centro - Guariba, Cidade: Colniza-MT

Valor das Custas Processuais: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$ 594,63 (quinhentos e e noventa e quatro reais e 

sessenta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 47/47v. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 462,54 (quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos), para recolhimento das custas e R$ 132,09 (cento e 

trinta e dois reais e nove centavos), para fins da guia 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 numero 

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 da Comarca de Colniza aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61999 Nr: 1068-61.2012.811.0105

 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: OLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Juscélia de Oliveira Aguiar Zahn, 

Cpf: 01470459167 Filiação: José Costa Aguiar e Norma Landvoigt Zahn, 

data de nascimento: 11/07/1984, brasileiro(a), natural de Cacoal-RO, 

casado(a), Endereço: Rua Tiradentes,2347, Bairro: Jardim Ouro Preto, 

Cidade: Sarandi-PR

Valor das Custas Processuais:R$ 434,23 (quatrocentos e trinta e quatro 

reais e vinte e três centavos)

Prazo para pagamento:prazo de 5 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69832 Nr: 1733-72.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA MOTORES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO BRANDANI BERTAGNOLI - 

OAB:328312

 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 do exequente para recolher as custas de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30221 Nr: 759-50.2006.811.0105

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Parede de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ-TJMT, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.043,28 ( mil e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 30/30v. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 521,64 (quinhentos e vinte e um reais e 

sessenta e quatro centavos), para recolhimento das custas, e R$ 521,64 

(quinhentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), para 

recolhimento das custas, para fins da guia taxa. Ficam cientificados de 

que poderão 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 numero 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 da Comarca de Colniza aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40721 Nr: 297-20.2011.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Brito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Iara Maria Balls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Adriana Brito dos Santos, 

Cpf: 22531119884 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida do 

Contorno, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Colniza-MT

Valor das Custas Processuais:583,95 (quinhentos e oitenta e três reais e 

noventa e cinco centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

sentença de folhas 19. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 450,94 (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), 

para recolhimento das custas, e R$ 133,01 (cento e trinta e três reais e um 

centavo), para recolhimento das custas, para fins da guia 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 numero 

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 da Comarca de Colniza aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39542 Nr: 982-61.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Rios Kruger

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

440,79 (quatrocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), a que 

foram condenadas nos termos da r. sentença de folhas 60/61. Ficam 

cientificados de que poderão 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 

numero 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 da Comarca de 

Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41379 Nr: 855-89.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista Quaresma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Tadeu Nunes da Silva, Cpf: 

10717927253, Rg: 140768 SSP RO Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

lavrador, Endereço: Linha 16 Eletronica, Km 07, Cidade: Colniza-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 1.226,10 (mil duzentos e vinte e seis 

reais e dez centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas 19/19v. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 613,05 

( seiscentos e treze reais e cinco centavos), para recolhimento das 

custas R$ 613,05 ( seiscentos e treze reais e cinco centavos), para fins 

da guia 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 numero 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 da Comarca 

de Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:5 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41375 Nr: 851-52.2011.811.0105

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVM, LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Diniz Santos Filho - 

OAB:14083/MT, Marcio Gley da Silva - OAB:13803/MT, Paulo de Brito 

Candido - OAB:2802/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes requeridas, para que efetuem, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

452,29 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), a 

que foram condenadas nos termos da r. sentença de folhas 123/123v. 

Ficam cientificados de que poderão 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 

numero 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 da Comarca de 

Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35467 Nr: 1683-90.2008.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Adir Ferreira de Souza, Cpf: 

21198004649, Rg: 726550 SSP MG Filiação: Dimas Ferreira da Conceição 

e Geralda Maria Ferreira, data de nascimento: 29/07/1955, brasileiro(a), 

natural de Centralina-MG, casado(a), médico, Endereço: Hospital Municipal 

de Barra do Garças, Bairro: Centro, Cidade: Barra do Garças-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 555,05 (quinhentos e cinquenta e cinco 

reais e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 169/169v. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

426,94 (quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), 

para recolhimento das custas e R$ 128,11 (cento e vinte e oito reais e 

onze centavos), para fins da guia 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 numero 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 da Comarca de Colniza aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:5 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36508 Nr: 159-24.2009.811.0105

 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: MPdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sávio Ricardo Cantadori 

Copetti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): João Silva de Jesus, Cpf: 

26114402200 Filiação: Margarida Silva de Jesus, data de nascimento: 

20/12/1962, brasileiro(a), natural de Ataleia-MG, casado(a), lavrador, 

Endereço: Linha 12, Km 06, Br (Capa Mança), Cidade: Colniza-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 453,56 (quatrocentos e cinquenta e três 

reais e cinquenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 28/30. 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 numero 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 da Comarca 

de Colniza aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:5 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Gustavo Teodoro de Souza, Gestor 

Administrativo 3.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64266 Nr: 1667-63.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 27 de março de 2018, às 16h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63414 Nr: 819-76.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 27 de março de 2018, às 17h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64215 Nr: 1619-07.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otílio José Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 27 de março de 2018, às 15h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 23 de janeiro de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 1884-09.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Carpena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 27 de março de 2018, às 14h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85409 Nr: 5483-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911/MT, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 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 requerida, para que fique cientificada da juntada de 

carta precatória de ref. 67, relativa a audiencia de apresentação do 

menor.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65817 Nr: 1168-45.2014.811.0105

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 140 do Código Penal .

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 22/03/16 (fl.37), onde a 

autora do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a 

transação penal.

Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, 18 de maio de 2016, em 

favor da decretação da extinção da punibilidade, desde que o beneficiário 

da transação penal comprovasse o recebimento.

Na folha 44, está presente o cumprimento da transação pactuada às fls. 

37

 Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato 

CLEIDE GONÇALVES DOS SANTOS, observando-se o disposto no artigo 

84, parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

 P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010046-98.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PAULI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: INTIMAR as partes para que tenham ciência da audiência designada 

para o dia 12.03.2018, às 14h10min, oportunidade em que as partes 

poderão/deverão trazer documentos ou outro tipo de prova INCLUSIVE 

sobre os pontos citados no despacho anterior.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010046-98.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PAULI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: INTIMAR as partes para que tenham ciência da audiência designada 

para o dia 12.03.2018, às 14h10min, oportunidade em que as partes 

poderão/deverão trazer documentos ou outro tipo de prova INCLUSIVE 

sobre os pontos citados no despacho anterior.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51139 Nr: 2711-97.2017.811.0034

 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: Emiliana Araújo Sassagima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Germano Oliveira, Leonor Germano de 

Oliveira Brito, Maria do Socorro Oliveira, Josafa Germano de Oliveira, 

Claudomiro Germano de Oliveira, Jose Germano Oliveira, Luiz Germano de 

Oliveira, Cleidi Aparecida de Olveira Lopes, Ana Claudia de Oliveira Lopes, 

Edivaldo Oliveira Lima, Ildaci Oliveira Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Processo nº 2711-97.2017.811.0034

Código: 51139

Vistos etc.

Considerando que houve manifestação do Ministério Público, bem como 

que o próprio manifesta-se pela inexistência de prejuízo por sua 

participação tardia aos autos, e ainda, aliada à desistência do prazo 

recursal de Ref: 49, cumpra-se a sentença proferida nos autos.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53341 Nr: 233-82.2018.811.0034

 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: MARILZA SILVA DE OLIVEIRA

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

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora, que por contato telefônico (65 9947-1502 / 65 3321-3281), a perita 

nomeada, Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, agendou a PERÍCIA 

MÉDICA para o dia 22/3/2018, às 14h00min, pelo fato do dia 29/03/2018, 

ser feriado. E ainda IMPULSIONO o presente feito à Expedição de 

Documentos para o devido cumprimento da decisão de ref.4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11962 Nr: 557-53.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernando Santana Sherer

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 
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OAB:10.340-A, Daniel Nunes Romero - OAB:168.016, Sidnei Ferraria 

- OAB:253.137

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

executada para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

fl.383.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12227 Nr: 823-40.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição

 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: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca do certificado na 

certidão de fl.188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31063 Nr: 837-53.2012.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Batista da Silva

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

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, para querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, referente a exceção de 

pré-executividade de interposta pela parte Requerida, fls.135/141.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000187-13.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MATSUMOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VINICIUS DE MORAES OAB - MT19046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - 690.343.541-72 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000187-13.2017.8.11.0034 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES 

MATSUMOTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

DOM AQUINO-MT PROCURADOR: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES 

Vistos etc. Considerando a petição anterior, acostada pela exequente, 

consigno que o levantamento dos valores não é feito diretamente para a 

conta bancária da parte, mas sim para a instituição que realizará o 

procedimento. Desta forma, tendo em vista a necessidade da parte, 

proceda-se imediatamente o levantamento por alvará dos valores 

bloqueados, R$ 6.116,66 (seis mil cento e dezesseis reais e sessenta e 

seis centavos), em favor do Instituto de Olhos do Centro-Oeste para a 

realização do procedimento já determinado por este Juízo, localizado na 

Rua Alice Borges de Lima Avelino, n° 75, Bairro Duque de Caxias, em 

Cuiabá/MT, com a obrigação de prestação de contas, no prazo de 15 

(quinze) dias, após a realização do procedimento, devendo ser remetido 

ao Juízo nota fiscal, apontando o procedimento adotado e o seu 

respectivo valor. Após, intime-se o exequente para requer o que de 

direito, em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de praxe. Dom Aquino/MT, 

08 de fevereiro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-35.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELMA NEVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo n. 1000289-35.2017.8.11.0034– PJE Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, vislumbra-se que a parte autora manifestou-se no 

sentido de desistir da ação, conforme petição juntada (ID n. 11554540 ). 

Convém explicitar, por oportuno, que nos juizados especiais não há que 

se falar em anuência da parte requerida, mesmo após citada, para a 

desistência da demanda, porquanto a concordância do réu é 

desnecessária, nesse sentido, o Enunciado 90, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, preceitua in verbis: A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo em 

julgamento 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. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P. R. I. C. 

Submeta-se o presente PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para 

homologação pela Exma. Juíza de Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Dom Aquino – MT, 26 de fevereiro de 2018. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de 

Direito

Comarca de Guarantâ do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-25.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE COUTINHO DE BARROS HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21/03/2018, às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-22.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA FELIPE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSORTEGA TRANSPORTE DE BOVINOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/04/2018 às 11:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30198 Nr: 42-41.2012.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Armazens Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287, 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Após o trânsito em julgado 

da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e 

anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 02/10/2017.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30790 Nr: 634-85.2012.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Armazens Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287, 

PROCURADOR FEDERAL MT - OAB:CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Após o trânsito em julgado 

da r. sentença e nada sendo requerido, PROCEDAM-SE as baixas e 

anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os presente autos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 30/10/2017.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 74-70.2017.811.0036

 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: Garcia de Lima & Nossol LTDA., Vera Lucia Nossol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado dos requerentes, para manifestar-se acerca da 

devoluções das Cartas de Intimações (ref. 41 e 45) expedidas com a 

finalidade de intimá-los para comparecerem à audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 12/03/2018, às 15:30 horas (MT), foram 

DEVOLVIDAS com alegação do Correio "Mudou-se" e "Não procurado".

 .

Guiratinga - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55110 Nr: 353-22.2018.811.0036

 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: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, por 

entender que a autora não se insere no conceito de hipossuficiência 

financeira. Assim, INTIME-SE a 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, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do presente feito sem 

resolução do mérito.Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

22/02/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 2868-64.2017.811.0036

 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: Geraldo Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cunha Filho, Idse Ataides Passos 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Réplica à Contestação de Ref. 38.

Guiratinga - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39936 Nr: 135-62.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleisson Rogers Araújo da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo - OAB:8617/MT

 ° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a 

demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de 

infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.”No caso 

dos autos, o requerimento anexo pelo Ministério Público, trata apenas de 

uma busca de endereço, tornando desta forma invasão da privacidade da 

vitima, não merecendo desta forma o devido acolhimento.Após, ABRA-SE 

vistas dos autos COM URGÊNCIA ao Ministério Público para dar os devidos 

andamentos nos autos tendo em vista que trata-se de réu 

preso.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 23 de 

Fevereiro de2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 

Grande, Maiara Zago da Silva, Marcia Aguiar Araújo, Marina Aguiar 

Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT

 INDEFERIMENTO do pedido. Corroborando com tal entendimento, o 

parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata da 
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prisão domiciliar, dispõe que “para a substituição, o juiz exigirá prova 

idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Como a hipótese é 

excepcional, a substituição da prisão cautelar, a prova dessa 

necessidade deve vir de plano, pois este incidente não comporta dilação 

probatória.Cumpre destacar que o artigo 318, inciso III do Código de 

Processo Penal dispõe que a prisão domiciliar é cabível quando o agente 

for “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) 

anos de idade ou com deficiência”. Ocorre que, embora a defesa alegue 

que a acusada possui uma filha menor de 06 (seis) anos de idade. Não 

comprovou a imprescindibilidade dos cuidados e sustento da infante.Com 

efeito, a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou 

seja, enquanto presentes os requisitos que deram azo ao decreto 

preventivo é de rigor a manutenção da segregação cautelar da 

indiciada.Ademais, os motivos que deram azo à decretação da prisão 

preventiva continuam presentes, portanto, é de se ver o indeferimento do 

pleito da requerente.Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR 

formulado pela acusada SARA RIBEIRO DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nestes autos, devendo permanecer na modalidade de prisão 

em que se encontra.Por fim, DETERMINO que a secretaria cobre com 

URGÊNCIA o retorno da carta precatória por tratar-se de réu preso, logo 

após concluso.Ciência ao Ministério Público e a Defesa da acusada. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 23 de Fevereiro de 

2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15719 Nr: 463-02.2010.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozéas Ponde Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, considerando que se encontra juntado o auto de 

penhora e avaliação de fl. 90, intimo as partes para que se manifestem no 

prazo de 10 (dez) dias sobre o laudo de avaliação.

Guiratinga - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 245 Nr: 20-81.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrônio Coelho de Souza, José Herculano 

Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada para que tome 

conhecimento do 2º paragrafo da decisão de fls.382.

Guiratinga - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41275 Nr: 476-88.2016.811.0036

 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: Maria Vilany de Moura

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

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

OAB:TODAS CORRESP., ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO - 

OAB:21251/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 58.

Guiratinga - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8051 Nr: 721-85.2005.811.0036

 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: Requilda Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcir Vilela Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA GULART 

SOARES, para devolução dos autos nº 721-85.2005.811.0036, Protocolo 

8051, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2117 Nr: 279-32.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, Humberto Domingues 

Ferreira, Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de Jesus Rezende., 

Ivete Candida Resende Domingues

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

SHCAIRA - OAB:140055, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Haroldo Wilson 

Martinez de Souza Junior - OAB:20.366/PE, RAFAEL FURTADO 

AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Certidão

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente, a fim de que no prazo de 

5 (cinco) dias, providenciem o pagamento dos honorários periciais, sob 

pena de preclusão.

Guiratinga - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 1227-17.2012.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Viola Ltda, Aparecida Castro 

Viola, Antônio Luiz Viola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otávio Trovo Marques de 

Souza - OAB:, Romes Júlio Tomaz - Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de fls.60/60vº, intimo a parte 

exequente para que no prazo legal, manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls.62 vº.

Guiratinga - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52022 Nr: 2854-80.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos dos Santos, Ana Farias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 
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Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de prejuizo na realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 454-64.2015.811.0036

 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: Maria Oliveira Souza

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

 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.

 PROCESSO/CÓD. Nº 36524

Vistos etc.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.106/107, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47609 Nr: 894-89.2017.811.0036

 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: Adalto Alves da Costa

 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.

 PROCESSO/CÓD. Nº 47609

Vistos etc.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.67, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9118 Nr: 407-08.2006.811.0036

 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: Deonizio Batista de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Intimação do advogado da parte autora, Dr. Murillo Espicalquis Maschio, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o nome de qual herdeiro 

habilitado irá receber integralmente os créditos, referente os cálculos 

juntados às fls. 160/168.

Guiratinga - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32113 Nr: 700-31.2013.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, conforme decisão de fls.44/44vº, intimo a parte 

exequente para que no prazo legal, manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls.46 vº.

Guiratinga - MT, 21 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14 Nr: 1-65.1980.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Umbelina Vieira, Idomar Dias Vieira, Silvia 

Dias Vieira, Ivone Vieira Chiquetti, Anadir Vieira de Oliveira, Salviano Dias 

Vieira, Alexandro Vieira Macedo, Guilherme Dias Vieira, Irene Dias Vieira, 

Ilda Vieira Lopes, Maria Aparecida Dias Vieira, João Dias Vieira Filho, Ione 

Vieira Rodrigues, Carlos Vieira Macedo Junior, Eduardo Vieira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Intimar as partes acerca da expedição do alvará eletrônico nº 

384551-6/2018, na importância de R$=12.369,67 (Doze mil, trezentos e 

sessenta e nove reais e ssenta e sete centavos)em favor do MUNICIPIO 

DE TESOURO, referente ao pagamento do ITBI nos processos. Intimar para 

que a s partes tome conhecimento e providências junto ao Municipio de 

Tesouro/MT, concernente a juntar nos autos a certidão/declaração de 

quitação do ITBI, afim de adjudicar o imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5275 Nr: 509-35.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Oliveira de Souza, Natalice de 

Souza Rodrigues, Neuzalina de Souza Miranda, Maria Aparecida de Souza 

Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max 

(Procuradora Federal-INSS/MT) - OAB:3.779-MT

 Intimar as partes acerca da expedição do alvará eletrônico nº 

383308-9/2018, na importância de R$= 738,04 (Setecentos e trinta e oito 

reais e quatro centavos)em favor de MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO, 

proveniente de honorarios sucumbênciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41324 Nr: 491-57.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Souza Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, faço remessa dos autos ao Ministério Público com o 

fito de manifestar acerca da Carta Precatória devolvida à Ref. 85. Certifico 

ainda que, intimo a parte ré para, no prazo legal, manifestar acerca da 

Carta Precatória devolvida à Ref. 87.

Guiratinga - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4785 Nr: 9-66.2003.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Monteiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: . - OAB:UNIÃO/CBÁ, BRUNO 

SODRÉ DANTAS - OAB:7132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39293 Nr: 1519-94.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Ciomar Martini, Lucelia Ribeiro de Moraes 

Martini, Dalton Martini, Leonor de Fátima Bassi Martini

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

OAB:PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Luiz 

Carlos Icety Antunes - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, ante ter sido realizado o cadastro de novos 

patronos da parte autora, intimo a mesma para, no prazo legal, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

Guiratinga - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30397 Nr: 238-11.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Paulino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada através de seu advogado, 

para informar que inicia-se o prazo de 15(quinze) dias para que 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC).

Guiratinga - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16828 Nr: 255-81.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Oliveira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP, Rayner Carvalho Medeiros - OAB:28336/GO

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

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Guiratinga - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38076 Nr: 1104-14.2015.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suenir Divino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da expedição do alvará eletrônico nº 

383314-3/2018, na importância de R$= 1.358,87 (Hum mil, trezentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos)em favor de MUNICIPIO DE 

GUIRATINGA, na forma de liquidação da execução fiscal, concedido 

através de sentença na ref. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14928 Nr: 994-25.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho, Vera Lucia Nossol, Sueli Nossol de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Kelson Giordani Miranda da Silva - 

OAB:15.617, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Morais de Oliveira 

- OAB:8551/MT, Ximena Teixeira Campos - OAB:MT 8.381

 Intimar a parte autora através de seus advogados, para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho, afim de cumprir o 

mandado de Penhora e Avaliação já expedido, no prazo de cinco (05) 

dias, sob pena de prejuizo na realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49290 Nr: 1712-41.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Tesouro-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Rural e Agricultura, Secretaria de Estado de 

Planejamento Coordenação Geral -SEPLAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kellen Marcia Nunis de Castro 

Segatto - OAB:14267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Emílio Bianchini Neto 

- Procurador do Estado - OAB:

 Autos n° 1712-41.2017.811.0036 (49290)

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.
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Guiratinga/MT, 23/02/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 2956-05.2017.811.0036

 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: José Altamiranda Lira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Carlos Souza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/MT, Vanderlandis da Silva Santos - OAB:19897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5.179, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12776

 Autos n° 2956-05.2017.811.0036 (52276)

Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão Liminar proferida nos Agravos de Instrumento nº 

1012160-67.2017.8.11.0000, em que figura como agravante ONOFRE 

CARLOS SOUZA GUIMARAES. Decisão essa que deferiu a liminar 

vindicada pela parte.

 2) Dessa forma, diante dos fundamentos do Nobre Desembargador 

Relator no referido Agravo de Instrumento e da natureza da causa em 

discursão em Segunda Estância, JULGO PRUDENTE SUSPENDER, não 

somente, a desocupação do imóvel pela parte requerida, mas todo o 

processo até julgamento final do referido recurso, por isso AGUARDE-SE 

a decisão final do Tribunal referente ao mencionado recurso de Agravo de 

Instrumento, ARQUIVANDO PROVISORIAMENTE o presente feito.

3) Após, ANEXE aos autos o Acórdão final e VOLTEM os autos conclusos 

para o prosseguimento da ação.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/02/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32524 Nr: 1070-10.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Cruz dos Santos 

Mello - OAB:17682-MT, Marcelo Moreira Leite Nogueira - 

OAB:9.943-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte executada para que no prazo de 15 

(quinze) dias independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC).

Guiratinga - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50434 Nr: 2216-47.2017.811.0036

 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: Lourdes Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BNG Consignado S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13.604-A/SP

 Autos n° 2216-47.2016.811.0036 (50434)

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 23/02/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46387 Nr: 269-55.2017.811.0036

 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: Fernando Henrique Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson, Ari Torremocha Fim, Ivone 

Rodrigues Torremocha, Luiz Cesar Sperandio, Devanir Aparecida Biase 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Bernadino Cardoso - 

OAB:20467-PR, Lucianne Bernadino Cardoso - OAB:35728-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzalez Junior - 

OAB:13.945, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:OAB/MT-9.724-B

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, efetuei o cadastro no sistema Apolo, nesta data, do 

defensor dos requeridos Ari Torremocha Fim, Devanir Aparecida Biase 

Sperandio, Ivone Rodrigues Torremocha e Luiz César Sperandio. Desta 

feita, intimo o patrono dos mesmos para, no prazo legal, apresentar 

Impugnação aos Embargos de Declaração de Ref. 72.

Guiratinga - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37544 Nr: 858-18.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Gonçalves -ME, Valdivino Gonçalves

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

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 858-18.2015.811.0036 Código: 37544Execução de Título 

ExtrajudicialSentença.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.Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do 

devedor e considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.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 da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. CUMPRA-SE.Guiratinga/MT, 23 de Fevereiro de 2018.Aroldo 

Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37543 Nr: 857-33.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Gonçalves -ME, Valdivino Gonçalves

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

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 857-33.2015.811.0036 Código: 37543Execução de Título 

ExtrajudicialSentença.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.Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do 

devedor e considerando que o objetivo da execução é a satisfação do 

crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para 

remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados 

bens passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência 

do executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.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 da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. CUMPRA-SE.Guiratinga/MT, 23 de Fevereiro de 2018.Aroldo 

Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49387 Nr: 1743-61.2017.811.0036

 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: AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1743-61.2017.811.0036

Código: 49387

Divorcio Litigioso

Despacho.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público.

DECRETO a revelia do requerido com relação a liminar concedida, tendo 

em vista que transcorreu o prazo para o mesmo apresentar a devida 

contestação, conforme certificado em fls. 45.

DETERMINO que a secretaria OFICIE a equipe multidisciplinar para que 

realize no prazo de 15 (quinze) dias estudos psicossocial em relação ao 

requerido, assim como na residência da menor, para maior clareza e 

compreensão do núcleo familiar o qual reside a menor.

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 

19/04/2018 as às 14h30min (MT).

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 22 de Fevereiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45783 Nr: 2552-85.2016.811.0036

 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: Luiz Mário Pires de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Guiratinga-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Moreno de Oliveira - 

OAB:21960/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE GUIRATINGA - OAB:

 Processo n.º 2552-85.2016.811.0036 (45783)

Mandado de Segurança

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte impetrante, 

em face da sentença exarada, alegando contradição, uma vez que este 

Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas que, contudo, 

condenou o embargante ao pagamento de custas processuais.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, pois, além dos 

argumentos apresentados pelo embargante, a Constituição Estadual de 

Mato Grosso prever a gratuidade para o mandado de segurança, nos 

seguintes termos: “Art. 10. XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei”.

 Assim, não é possível condenar nenhuma das partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, nem se quer nos honorários 

advocatícios, conforme entendimento do STF e do STJ, expresso por meio 

das Súmulas 512 e 105, respectivamente.

 Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO, com alteração do julgado, apenas para 

REVOGAR o dispositivo da sentença que condenou a parte impetrante ao 

pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações de estilo e ARQUIVEM-SE os 

presente autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 23/02/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41543 Nr: 569-51.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 569-51.2016.811.0036

 Código: 41543

Ação Penal

Decisão

Vistos etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido ao 

advogado do réu, o causídico têm a obrigação legal de representar os 

interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir em infração 

administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique as razões 

para tanto mediante petição nos autos.

Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do requerido para 

oferecer as alegações finais sob pena de ser oficiado à instituição de 

classe (OAB/MT) para informar eventual desídia funcional.

Por conseguinte, em não sendo requerido nada pelo advogado, desde já 

determino a expedição da aludida comunicação à OAB/MT.

Após a expedição do aludido documento, determino a intimação do 

requerido para indicação de novo advogado para apresentar memoriais 

escritos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23 de Fevereiro de 2018.
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 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 332-46.2018.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Lopes Brito de Araújo, Gilmar Alves Rodrigues, 

Glauber Rodrigues Carvalho, Ivan Abreu Lopes, Lindolfo Pereira dos 

Anjos, Maysa Almeida Nunes, Neyde da Silva Viana, Waltercy Lopes 

Borges, Valderson dos Reis Santos Morais, Rozalia Florinda Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo novamente a parte autora para, no prazo 

legal, efetuar o recolhimento relacionado na certidão de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 2745-66.2017.811.0036

 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: VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE BARBOSA, ARTHUR JOSÉ 

REGO LACERDA, DAILSON NUNIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOMFIM - 

OAB:14533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE SEGURANÇA 

requerida pela empresa VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

EIRELI – EPP no presente Mandado de Segurança impetrado. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para isso:1) 

DETERMINO que os impetrados revogue a suspensão do Pregão 

Presencial RP nº 018/2017 do Município de Tesouro/MT, dando 

continuidade a referida licitação, no prazo de 30 (trinta) dias.2) 

DETERMINO que os impetrados ADMITAM/AUTORIZEM a livre participação 

da empresa impetrante no Pregão Presencial RP nº 018/2017 do Município 

de Tesouro/MT, em todos os procedimentos da licitação, em especial, na 

oferta de propostas, lances e abertura dos envelopes de preços.3) 

TORNO DEFINITIVA PARCIALMENTE a Decisão de fls. 143/149, nesse 

sentido, REVOGO a ordem concedida que determinou aos impetrados que 

assegurassem o direito a contratação da impetrante, caso se consagre 

vencedora do certame, devendo os impetrados apenas cumprir 

integralmente os ditames presente no Decreto nº 7892/2013.4) Não 

obstante a Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações 

de habeas corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a 

Constituição do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado 

de segurança, nos seguintes termos: “Art. 10. XXII – a gratuidade das 

ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação 

popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma 

da lei”. Assim, DEIXO de condenar os impetrados ao pagamento das 

custas e despesas processuais.5) Conquanto entenda este magistrado o 

cabimento de condenação em honorários advocatícios, já que é princípio 

processual inafastável que norteia toda ação cível – além de ser justo – 

houve por bem ao STF e ao STJ, por meio das Súmulas 512 e 105, 

respectivamente, pacificar entendimento contrário, razão pela qual DEIXO 

de emitir juízo de condenação neste sentido. 6) CIÊNCIA ao Ministério 

Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54524 Nr: 127-17.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Caldas Martins Chagas 

- OAB:77.458/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da guia para pagamento da diligência 

da Oficial de Justiça, sendo Zona 02, Bairro Zona 2N, com valor de 

R$-415,00-(quatrocentos e quinze reais), no site do TJ/MT no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme tabela 

desta Comarca.

Guiratinga - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 509 Nr: 26-49.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:17486-MT, 

Valdir Seganfredo - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS NERI SATO DE FREITAS - 

OAB:6426

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para que tome 

conhecimento da decisão de fl. 169 e se manifeste no prazo de 5(cinco) 

dias acerca da certidão de correspondência devolvida de fls. 177/179.

Guiratinga - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50934 Nr: 2426-98.2017.811.0036

 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: Abel Ribeiro Neto, Lucia Felizarda da Silva Ribeiro, 

Clodoaldo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pinheiro Coelho Filho, Maria Auxiliadora 

Pinheiro Rodrigues, Romildo Aparecido Daguana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:16326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Paloma Busato - 

OAB:11775/MT, Marilia Moreira de Castilho - OAB:8.287/MT, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/O, Miro Agostinho das Neves - 

OAB:MT 12.818

 Autos n° 2426-98.2017.811.0036 (50934)

Embargos de Terceiros

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, percebe-se que as matérias controvertidas, 

inclusive, as preliminares, apresentam forte conteúdo fático, 

necessitando, por enquanto, da produção de prova testemunhal para 

solucioná-las. Portanto, DESIGNO AUDIÊNCIA de conciliação/instrução e 

julgamento para o dia 23/05/2018, às 13:30hrs (MT).

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestarem o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.
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A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23/02/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 10-31.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Domingos Mocellin, Vilma Terezinha Acco Mocelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Terezinha Gulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 10-31.2015.811.0036

 Código: 35354

Ação de Cumprimento

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento ajuizada por GILMAR DOMINGOS 

MOCELLIN E VILMA TEREZINHA ACCO MOCELLIN, em face de NEIVA 

TEREZINHA GULART DA SILVA.

Durante o trâmite processual, em refs. 66 e 73, 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 em refs. 66 e 

73, 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”, c/c art. 924, Inciso II, ambos do CPC.

 Tendo em vista o acordado entre as partes CONDENO ambas as partes 

ao pagamento das custas e despesas processuais, correspondendo a 

50% para cada parte.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois conforme o acordo realizado entre as elas, cada qual arcará com as 

verbas dos seus respectivos patronos.

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, 23 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7920 Nr: 473-22.2005.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Dantas Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Rodeguer - 

OAB:291039/SP, Onório Gonçalves da Silva Junior - OAB:12.992/MT

 Diante do exposto, ausentes o periculum libertatis pela peculiaridade 

constante nos autos, REVOGO a prisão preventiva do acusado 

REGINALDO DANTAS FERREIRA, o qual deverá comparecer a todos os 

atos processuais e, caso mude de endereço, deverá comunicar 

previamente a este Juízo o lugar onde passará a ser encontrado, sob 

pena de nova decretação de prisão preventiva, para isso:1) SIRVA a 

presente decisão excepcionalmente como ALVARÁ DE SOLTURA em 

benefício do acusado REGINALDO DANTAS FERREIRA, devendo o 

acusado ser posto em liberdade imediatamente, salvo se por outro motivo 

não estiver preso, realizando as respectivas baixas junto à Delegacia de 

Capturas e no banco de dados do CNJ, Banco Nacional de Mandados de 

Prisão (BNMP).2) Considerando que o réu já apresentou a sua Resposta à 

Acusação, DESIGNO audiência de instrução para o dia 16/05/2018, às 

14h30min (MT), para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes e após proceder com o interrogatório do réu. I-INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas. II-INTIMEM-SE, ainda, o acusado, para que 

compareça à audiência ora designada e ainda para ser interrogado. 

III-NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. IV-INTIME-SE o Defensor constituído. 

3) Cumpra-se com urgência, DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA no ato do 

cumprimento do alvará de soltura REALIZAR A INTIMAÇÃO DO ACUSADO 

da referida audiência de instrução designada.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 23 de Fevereiro de 2018. 

Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 10/2018/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN LOUIS MAIA DIAS, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais.

RESOLVE:

REVOGAR a portaria 001/2018-ADM, que designou a servidora Karoline 

Hiromi Koga, brasileira, casada, Analista Judiciário, matrícula 21.470, 

responsável pela Central de Mandados com a função de receber, 

proceder as distribuições, redistribuições, devoluções e cobrança de 

mandados judiciais, gerir o Sistema Controle de Pagamento de Diligências – 

CPD e pagamento de diligências, para DESIGNAR a servidora Sônia Maria 

de Jesus, brasileira, convivente, Auxiliar Judiciário matrícula 5.489, 

responsável pela Central de Mandados com a função de receber, 

proceder as distribuições, redistribuições, devoluções e cobrança de 

mandados judiciais, gerir o Sistema Controle de Pagamento de Diligências – 

CPD e pagamento de diligências.

 Publique-se, Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Itiquira/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Jean Louis Maia Dias

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 11/2018/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN LOUIS MAIA DIAS, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais.

RESOLVE:

REVOGAR a portaria 52/2017/ADM, que designou a servidora Karoline 

Hiromi Koga, brasileira, casada, Analista Judiciário, matrícula 21.470, 

responsável pela Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de 

Itiquira/MT, para DESIGNAR a servidora Sônia Maria de Jesus, brasileira, 

convivente, Auxiliar Judiciário matrícula 5.489, como responsável pela 

Central de Arrecadação e Arquivamento na Comarca de Itiquira/MT..

 Publique-se, Cumpra-se.

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Itiquira/MT, 23 de fevereiro 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.: 6601 Nr: 423-86.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Dezete Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 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 dando-lhe ciência da decisão proferida 

nos autos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32309 Nr: 856-46.2013.811.0027

 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 do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos.

INTIME-SE o executado para que, inicie as obras do Lar Nossa Senhora 

Aparecida, conforme ajustado, no prazo de 90 (noventa) dias, ou 

justifique a impossibilidade de fazer, sob pena de aplicação de multa diária 

a ser estabelecida por este juízo, a partir do vencimento do prazo.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 3679 Nr: 452-10.2004.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Fraga Ribeiro, Lindaura Daniel Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948/MT, ALDEYR LIMA DE MELO - OAB:10.017/MT, EDIVALDO 

LIMA DE MELO - OAB:12.144/MT, Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727-MT, Leandro da Silva Lopes - OAB:9.376, Murilo Castro 

de Melo - OAB:11449/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte requerida para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto à Petição do Requerente juntada 

às fls. 1035/1047.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 42151 Nr: 2-47.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Freitas Maciel, MATEUS PINHEIRO 

CESCHINI, JHONATAN HIPOLITO ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143/O, 

Vinicius Lopes Raimundo - OAB:MT0015696O

 A defesa técnica do acusado Arthur Freitas Maciel, manifeste-se, no 

prazo de 05 dias, em relação à necessidade de oitiva em juízo das 

testemunhas Crislayne Turqueti Moura, Marcos Antônio Bispo e Mauro 

Nascimento de Oliveira ou eventual desistência de tais oitivas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33118 Nr: 274-12.2014.811.0027

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Pereira Dittimar, Hudson Saturnino dos Anjos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar os 

Embargantes, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para manifestarem, caso 

queiram, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remeta-se os autos à Embargada (Fazenda Pública 

Estadual), para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem 

como para manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e translade-se cópia da r. Sentença 

de fls. 20/21, do v. Acórdão de fls. 56/59 e da Certidão de trânsito em 

julgado de fls. 61 para os autos da Execução Fiscal (cód. 11905) e 

remeta-se o presente feito à Central de Arrecadação e Arquivamento 

(andamento 626).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 8570 Nr: 801-08.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Umbelina de Figueiredo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, ante à Petição da 

autarquia executada de fls. 165/167, impulsiono estes autos para o setor 

de envio de matéria para imprensa, com a finalidade de intimar o 

Requerente para se manifestar nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43854 Nr: 815-74.2016.811.0027

 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 BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR PAULETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para se manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça (Ref.: 46).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43083 Nr: 482-25.2016.811.0027

 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: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 
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Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54951 Nr: 115-30.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Fernandes da Silva Alves, 

ARAGUAIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA 

JESUS - OAB:10071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme dispõe o art. 1210 da CNGC Judicial, haja vista que foi expedida 

Carta Precatória nos autos, fica a parte Exequente intimada para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, devendo comparecer em 

cartório para retirá-la.

Após, decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intime-se a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 3041 Nr: 181-98.2004.811.0027

 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: Espolio Nelson Velasco Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a manifestação 

apresentada pela parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 5740 Nr: 1407-07.2005.811.0027

 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: Izaura Calixto dos Santos Mestre

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

056/2007-CGJ, que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono estes autos para notificar o advogado da parte Requerente, via 

DJe, para que manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, haja vista o Ofício encaminhado pela Coordenadoria 

de Execução Judicial – COREJ, que informa, em obediência ao § 1º do 

artigo 2º da Lei nº 13.463/2017, que o valor da RPV foi transferido para a 

Conta Única do Tesouro Nacional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1674 Nr: 186-28.2001.811.0027

 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: Tractebel Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VATUTIN LOUREIRO, MARLY 

PEREIRA LOUREIRO, ARLETE LUQUES LOUREIRO, ALIETE LOUREIRO 

GASPAR, ANETE LUQUES LOUREIRO, ARLENE LOUREIRO PENHA, HÉLIO 

MONTEIRO PENHA, ANARLETE DA SILVA LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Riggenbach - 

OAB:14369/SC, PRISCILA LEITE ALVES PINTO - OAB:12203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:3876-MT, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/O, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/O

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 1477, para tanto, OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício 

de Registro de Imóveis da comarca de Alto Garças/MT, para abertura de 

matrícula da propriedade desapropriada em nome da expropriante, sem a 

incidência do ITBI, com área de 285,91 ha, parte de um todo maior 

registrado na matrícula nº 938, livro 2, do 1º Ofício de Registros de Imóveis 

da comarca de Alto Garças/MT.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 3704-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGL, RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo requerente, 

ante a ausência de elementos comprobatórios no que dizem respeito a sua 

“possibilidade” em arcar com a minoração ora pretendida.II – Sem prejuízo, 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, de acordo 

com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.III - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de 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).IV - 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 1937-88.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se, novamente, carta precatória, com a finalidade de citar o 

requerido Sebastião de Souza Ferreira.

 Caso haja indícios de ocultação, proceda a citação por hora certa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52450 Nr: 2939-93.2017.811.0027
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Rodrigues Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDOMAR FURTADO DE 

LIMA - OAB:8219-B, Edilson Magro - OAB:7316-B/MS

 “Vistos etc. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao nobre 

juízo deprecante, com as nossas homenagens”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 46318 Nr: 2272-44.2016.811.0027

 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: Júlia Velasco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS- 

MISSÃO MINISTÉRIO DA RESTAURAÇÃO, BRUNO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se se decorreu o prazo para a parte requerida apresentar 

contestação.

Caso os requeridos deixaram transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentar resposta, nos termos do art. 344 do CPC, decreto a sua 

revelia.

 Após, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 2765-84.2017.811.0027

 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: MPQ, ÉOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON CASTRO MIRANDA - 

OAB:36.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Marcos Paulo Quirino e Erica Oliveira Brandão em face de Roseli de 

Santana, objetivando, em suma, a guarda de Miguel de Santana.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32881 Nr: 99-18.2014.811.0027

 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: Odete Maria Silveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda ao Cartório Distribuidor às devidas anotações relativo à fase de 

cumprimento/execução de sentença.

Após, cite-se a autarquia requerida para que, querendo, oponha 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 910 do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Mas, caso a 

fazenda pública deixe de opor embargos, será aplicada a regra do art. 1º - 

D, da Lei n. 9.494/97.

Oficie-se a autarquia requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda à implantação do benefício em favor da parte autora, conforme já 

determinado.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 3337-40.2017.811.0027

 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: Orrayne Sousa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ERGON GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reversão de Guarda com pedido de liminar, ajuizada 

por Orrayne Sousa de Oliveira em face de José Ergon Gomes Ferreira, 

todos devidamente qualificados.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55350 Nr: 327-51.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA NOVAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Divórcio c/c Alimentos e Guarda, movida por Cristiana 

Novais dos Santos, em face de Antônio Carlos Pereira dos Santos, ambos 

devidamente qualificados.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

da Lei n. 1.060/50.

Com relação aos alimentos provisórios as crianças Heloisa Novais dos 

Santos e Milena Novais dos Santos, considerando que a (s) certidão (ões) 

de nascimento comprova (m) a paternidade e sabendo-se que o valor das 

prestações alimentícias deve sempre obedecer ao binômio 

possibilidade-necessidade, não estando à inicial instruída com prova de 

quanto o requerido recebe mensalmente, DEFIRO os alimentos provisórios, 

fixando em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, valor 

correspondente à R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos).

Em observância ao artigo 695 do CPC, designe audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

Cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

data designada para audiência, (§ 2ºart. 695 CPC) para comparecer, com 

a observância de que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo 

assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º 

art. 695 CPC).

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados (§ 4º 

art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, a ausência 

injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser considerada 

como ato atentatório à dignidade da justiça.

Não havendo possibilidade de acordo, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC), com as advertências de praxe.

Apresentada à contestação, intime-se a parte autora para impugná-la, em 

15 (quinze) dias.

Após, a impugnação abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52828 Nr: 3137-33.2017.811.0027

 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: SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BATISTA BARBOSA - 

OAB:19165-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nomeio a requerente Sueli Aparecida de Oliveira, como inventariante dos 

bens deixados por Antônio Dias de Oliveira, ora falecido, mediante termo 

de compromisso, que deverá ser tomado em 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 617, parágrafo único, do CPC.

Citem-se o Ministério Público Estadual, em seguida as Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal e, nos termos do artigo 626 e § 1º do CPC, 

bem como os interessados via edital, com o prazo de 30 (trinta) dias.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50219 Nr: 1677-11.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Araujo Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:15465

 “Vistos etc. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao nobre 

juízo deprecante, com as nossas homenagens. Condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Dr. Renato 

Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, fixados em 01 

(uma) URH. Expeça-se a respectiva certidão. Cumpra-se com eficiência o 

necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55339 Nr: 321-44.2018.811.0027

 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: Vanessa Clara Silveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos c/c Guarda e Visitas, ajuizada 

por Miguel Ribeiro Silveira, representado por sua genitora Vanessa Clara 

Silveira Ribeiro em face de Marcos José Silveira, todos devidamente 

qualificados.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51258 Nr: 2249-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Pontes Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ondanir Bortolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10192, VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580, 

Zaid Arbid - OAB:1822-A/MT

 “Vistos etc. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao nobre 

juízo deprecante, com as nossas homenagens. Cumpra-se com eficiência 

o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53394 Nr: 3405-87.2017.811.0027

 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: Denir Ibarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIBSON INNOVATIONS DO BRASIL INDUSTRIA 

ELETRONICA LTDA, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Denir 

Ibarra em face Gibson Innovations do Brasil e Havan Lojas de 

Departamentos - Ltda, todos devidamente qualificados.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos da Lei 1050/60.

Nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca, devendo as 

partes comparecerem acompanhadas de seus procuradores devidamente 

constituído.

 Citem-se os requeridos, para que compareçam a audiência e oferecer 

contestação no prazo legal, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação acima designada, quando qualquer das partes requererem a 

sua realização.

 Intime-se a parte autora para comparecer ao ato designado.

Havendo expresso desinteresse do requerido na realização do ato, este 

deverá requerer o cancelamento da audiência ora designada por petição, 

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

audiência (artigo 334, § 5º, do CPC), caso em que, a partir do protocolo da 

referida petição, iniciará o prazo para oferecimento da contestação (artigo 

335, II, do CPC).

Apresentada a peça contestatória, intime-se a parte autora para 

impugná-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55345 Nr: 324-96.2018.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DO PRADO DELGUINGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSE PERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Guarda Unilateral, ajuizada por Marcelo do Prado 

Delguingaro em face de Denilse Peres da Silva, objetivando, em suma, a 

guarda de Gustavo Peres Delguingaro.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 357-86.2018.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAINA KAUANY BARBOSA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RAIMUNDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Thainá Kauany Barbosa 
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da Costa em face de Emerson Raimundo da Costa, todos devidamente 

qualificados.

 Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro a gratuidade processual, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Cite-se o executado para que, em 03 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito alimentar, depositando o valor na conta bancária/poupança indicada 

aos autos, acrescido das parcelas que venceram no curso da execução, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

ser-lhe decretada sua prisão civil.

Decorrido o prazo, intime-se a credora para dizer, em 03 (três) dias, se 

recebeu ou não o débito alimentar.

 Processe-se em segredo de justiça, com as cautelas e anotações de 

estilo (art. 189, II, do CPC).

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 52437 Nr: 2929-49.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Masson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o s autos em cartório até o cumprimento do mandado de 

prisão expedido em desfavor do recuperando José Antônio Masson.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55379 Nr: 349-12.2018.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE ROCHA DA SILVA ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR VIDAL COSTA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

alimentos, guarda e visitas ajuizada por Joyce Rocha da Silva Anselmo em 

face de Igor Vidal Costa, todos devidamente qualificados.

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça.

Com relação aos alimentos provisórios a criança Lavínia Rocha Vidal 

Costa, considerando que a (s) certidão (ões) de nascimento comprova (m) 

a paternidade e sabendo-se que o valor das prestações alimentícias deve 

sempre obedecer ao binômio possibilidade-necessidade, não estando à 

inicial instruída com prova de quanto o requerido recebe mensalmente, 

DEFIRO os alimentos provisórios, fixando em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, valor correspondente à R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos).

Em observância ao artigo 695 do CPC, designe audiência de conciliação de 

acordo com a pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.

Cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da 

data designada para audiência, (§ 2ºart. 695 CPC) para comparecer, com 

a observância de que o mandado de citação deverá conter apenas os 

dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo 

assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º 

art. 695 CPC).

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

334, § 8º, do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da 

justiça.

Não havendo possibilidade de acordo, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC), com as advertências de praxe.

Intime-se a parte autora.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48696 Nr: 965-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R O da Rosa Comércio - ME, Lourdes Rosario 

Osinaga da Rosa, Vilma Teresa Ozinaga Lima, Salustiano Sebastião 

Gomes Lima

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca dos embargos 

monitórios (fls. 89/113), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 

art. 702, §5º, do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 7-98.2018.811.0027

 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: RENALDO CANAVERDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, agência de Rondonópolis/MT, para 

que , informe se o requerente Renaldo Canaverde de Souza, possui saldo 

referente ao FGTS, com valor atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 9891 Nr: 726-32.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Magno Duncan Couto - 

OAB:15.936/MS, SAMIR ISAIAS LARAN NEDEFF - OAB:15646-B

 Vistos etc.

Às fls. 272, a Defesa pugnou pela realização de perícia grafotécnica nas 

cartas juntadas às fls. 145/147.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não se apôs ao pedido (fls. 

279/281).

Assim, defiro o pedido de fls. 272. Encaminhem os documentos 

necessários para a POLITEC de Rondonópolis/MT, para que, seja realizada 

a perícia grafotécnica nas cartas juntadas nos autos, a fim de que 

constate se as cartas foram escritas pela vítima, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem-se requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 48720 Nr: 977-35.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MASSI SALLA - 

OAB:24338, João Tavares de Lima Filho - OAB:11.524, SIDRIANA 

GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Becker - OAB:14071/MT

 Vistos etc.

Após busca no acervo digital desta Comarca, foi encontrada a mídia digital 

referente à audiência realizada neste Juízo no dia 31/08/2017, assim, 

cancelo a audiência designada às fls. 65.

Devolva-se a missiva ao nobre juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43084 Nr: 483-10.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEREIRA CAMPOS, Pedro Pereira 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Como a parte exequente não indicou bens certos e determinados do (s) 

executado (s) passíveis de penhora, conforme consignado na decisão 

anterior, SUSPENDO o processo com fundamento no artigo 921, III, do CPC, 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a exequente para que indique bens certos e 

determinados passíveis de penhorado em nome do (s) executado (s).

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 968-15.2013.811.0027

 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: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Bohnenberger Simiano, DELA JUSTINA 

& DELA JUSTINA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - 

OAB:13534

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Analisando o encarte processual, observo que o fato descrito no termo 

circunstanciado ocorreu na data de 17/09/2013, sem a ocorrência de 

qualquer causa impeditiva ou interruptiva da prescrição (CP, artigos 116 e 

117), sendo que desde o dia da infração até o presente momento já se 

passou mais de 04 (quatro) anos.

Portanto, desde a data em que ocorreu a suposta conduta ilícita já se 

passou mais de 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de qualquer causa 

impeditiva ou interruptiva da prescrição (CP, artigos 116 e 117).

A prescrição, em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser 

decretada de ofício pelo juiz (CPP, art. 61), ou a requerimento das partes, 

em qualquer fase do processo, como é o caso dos autos, já que o próprio 

Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição punitiva (fls. 

215/217).

 “Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a 

punibilidade de Gilberto Bohnenberger Simiano e Dela Justina & Dela 

Justina Ltda Epp, devidamente qualificados, com fulcro no artigo 107, 

inciso IV, do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.

Certificado o trânsito em julgado, após as formalidades legais e 

comunicações de praxe, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Juscimeira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (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 EMANUEL 

CELSO DE OLIVEIRA, 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 

6/811216-1, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de agosto de 2017 com o valor de R$ 1.900,28 (um mil, 

novecentos reais e vinte e oito centavos), valores muito superiores aos 

normalmente pagos, como não houve o pagamento integral do valor da 

fatura, houve a 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 exclusão 

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 6/811216-1, pela cobrança discutida nesta ação, bem como, 

providencie a exclusão do nome da parte autora do registro de bancos de 

dados do SERASA/SPC, com relação aos valores discutidos neste 

processo, no prazo de 48 h, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-68.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL CELSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (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 os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM - MT0018564A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2018 Hora: 

13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência 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.. Nada mais. Lucas 

Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000191-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA FERNANDA MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução com as partes já qualificados nos 

autos. 2. O exequente deixou de indicar bens passíveis de penhora em 

nome parte executada, o que enseja a extinção do feito conforme a dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. 4. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO FELIPE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja devidamente intimada a 

parte requerida para que comprove o cumprimento da liminar deferida, bem 

como a data da efetiva retirada do nome da parte autora do SPC/SERASA. 

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-77.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-70.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-09.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 
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Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-96.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO WELITON APARECIDO 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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado em audiência de 

conciliação, conforme termo. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-03.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELE DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

luiz roberto obersteiner OAB - MT2658/O (ADVOGADO)

MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER OAB - MT0005461A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-56.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENA GONCALVES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-79.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da inércia das partes em intentarem a execução da 

sentença, conforme certidão acostada nos autos, demonstrando o transito 

em julgado da mesma, o processo deve ser remetido ao arquivo. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-72.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da inércia das partes em intentarem a execução da 

sentença, conforme certidão acostada nos autos, demonstrando o transito 

em julgado da mesma, o processo deve ser remetido ao arquivo. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução com as partes já qualificados nos 

autos. 2. O exequente deixou de indicar bens passíveis de penhora em 

nome parte executada, o que enseja a extinção do feito conforme a dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 3. ANTE O EXPOSTO, com base 

no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9,0099/95, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito. 4. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-31.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI APARECIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 528 de 645



expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70965 Nr: 82-22.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDERSON DE MATOS MORII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67585 Nr: 1365-74.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSC, DACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 1365-74.2017.811.0111 (Código 67585)

Classe – Assunto: Alimentos, Guarda, Visitas

Requerentes: Davi Augusto Carletto Mendonça

Requerido: José Mendonça da Silva Junior

Vistos em correição.

Trata-se de Ação objetivando Alimentos, Guarda e Regulamentação de 

Vistas proposta por Davi Augusto Carletto Mendonça, menor representado 

por sua genitora, Sra. Taynara da Silva Carletto, em face de José 

Mendonça da Silva Junior, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a representante do requerente informou não 

possuir mais interesse no prosseguimento do feito, eis que reatou o 

relacionamento com o requerido, pugnando pela extinção do feito (ref. 33).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56528 Nr: 473-39.2015.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HASTENREITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

EDSON HASTENREITER o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, na 

base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

parcelas vencidas e devidas desde a cessação do benefício na via 

administrativa (26.04.2015).Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

EDSON HASTENREITER;Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): data da cessação do benefício 

na via administrativa (26.04.2015).Prazo para cumprimento da sentença: 

30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I do CPC(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53002 Nr: 326-58.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINO DA PAZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837 MT

 Vistos. (1) Cientificado o reeducando quanto ao cumprimento da pena 

restritiva de direitos fixada. (2) Aguarde-se o cumprimento integral da 

pena (prazo de 01 (um) ano), findo o qual, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71591 Nr: 3442-56.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudoaldo Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Vistos. (1) 1) Vistos, tendo comparecido a solenidade o reeducando foi 

advertido das seguintes condições para cumprimento da pena em regime 

aberto: 1) Recolher-se em sua casa diariamente durante a semana às 

19h00min, podendo sair para o trabalho a partir das 05h00min 2) Não 

mudar de endereço com a devida comunicação a sede do Juízo. 3) Não 

andar armado, e não frequentar locais de reputação duvidosa, tais como 

boates, casas de jogos de azar e/ou de prostituição. 4) Comparecer em 

Juízo, mensalmente, perante a vara de execuções penais. 5) Nos finais de 

semanas e feriados, no período noturno, manter-se recolhido na 

residência, podendo sair apenas para frequência a cultos religiosos e em 

situações de extrema necessidade, no caso de problemas de saúde. 6) 

Não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 10 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo; 7) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar 

entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem 

portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69221 Nr: 2316-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Vistos. (1) Cientificado o reeducando quanto ao cumprimento da pena 

restritiva de direitos fixada, aguarde-se o cumprimento integral da pena 

(prazo de 02 anos), findo o qual, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 1566-76.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIDDAN BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT

 Vistos. (1) OFICIE-SE a comarca de Peixoto de Azevedo para que 

informem se o reeducando esta cumprindo regularmente as condições 

fixadas quando da suspenção condicional do processo. Sem prejuízo, 

redesigno a audiência de justificação para o dia 11 de abril de 2018 às 

13h. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 1244-17.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418/O

 Vistos. (1) EXPEÇA-SE Certidão de Honorários em favor da advogada 

nomeada, Dra. Angelita Kemper, nos termos da decisão que nomeou. (2) 

Oficie-se a Secretaria de Assistência Social; (3) Cientificado o 

reeducando quanto ao cumprimento da pena restritiva de direitos fixada, 

alterada nessa oportunidade em razão da justificada impossibilidade de 

pagamento. Aguarde-se o cumprimento integral da pena (prazo de dois 

anos), findo o qual, venham-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 3420-95.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON MARCOS PININGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Vistos. (1) Cientificado o reeducando quanto ao cumprimento da pena 

restritiva de direitos fixada, aguarde-se o cumprimento integral da pena, 

findo o qual, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 2033-79.2016.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude do comparecimento do perito nomeado Dr. Bolivar 

Alejandro nesta Secretaria, oportunidade em que designou o dia 

04/04/2018, às 15 horas para realização da perícia no(a) requerente.

Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora da perícia 

designada.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31754 Nr: 781-85.2009.811.0111

 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): MARISETE TEREZINHA ALBERTI DE SOUZA, 

MARISETE TEREZINHA ALBERTI DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) da parte autora, Dr. Renato Chagas 

Correa da Silva (OAB-MT n.º 8.184-A) e Dra. Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins (OAB-MT n.º 13.994-A), para que, no prazo de 10 dias, 

requeiram o que entender pertinente, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 2761-86.2017.811.0111

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marino Gomes, SANDRA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude do comparecimento do perito nomeado Dr. Bolivar 

Alejandro nesta Secretaria, oportunidade em que designou o dia 

04/04/2018, às 15 horas para realização da perícia no(a) requerente.

Impulsiono os autos para intimação do advogado da parte autora da perícia 

designada.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27700 Nr: 2183-12.2006.811.0111

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte Requerente, por todo o 

conteúdo do despachoa seguir resumido:

 DESPACHO: (...) Intime-se o credor a apresentar planilha de cálculo do 

débito, respeitando-se o valor já constrito e a data de sua efetivação, bem 

como requerer o que lhe é de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção do feito. No mais, defiro o requerimento formulado pela parte 

exequente às fls. 104-105, para tanto, autorizo o levantamento do 

numerário depositado, mediante a expedição de alvará em favor da 

exequente. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Matupá/MT, 06 de 

novembro de 2017. Suelen Barizon. Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70449 Nr: 2897-83.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SOARES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 70449

Processo nº 2897-83.2017.811.0111

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 17 de abril de 

2018, às 17h30min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60010 Nr: 218-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLEY ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Código nº 60010

Processo nº 218-47.2016.811.0111

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 17 de abril de 

2018, às 17h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64777 Nr: 2538-70.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 64777

Processo nº 2538-70.2016.811.0111

Vistos em correição.

1) Analisando a resposta apresentada pela ré 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 04 de abril de 

2018, às 18h45min.

2) INTIME-SE a ré para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogada, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66763 Nr: 883-29.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 66763

Processo nº 883-29.2017.811.0111

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 17 de abril de 

2018, às 16h30min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68920 Nr: 2145-14.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIFIS DE OLIVEIRA GOUVEIA, RONEI DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Portella de Souza - 

OAB:4296-A/ MT

 Código nº68920Processo nº 2145-14.2017.811.0111Vistos em 

correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 10, NOMEIO como defensor 

dativo do acusado Alifis de Oliveira Gouveia, o advogado RUY PORTELLA 

DE SOUZA, devendo apresentar defesa prévia no prazo legal.Tomando 

em conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado 

advogado em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de 

acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado, ainda, 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 
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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”.“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)(...) 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 será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE o advogado nomeado da 

presente decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 23 de fevereiro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64584 Nr: 2415-72.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLLENA DE PAULA NUNES RODRIGUES, 

RICARDO PLAÇA MARTINS, JOÃO MARCOS DOS SANTOS SCHMITT, 

WEVERTON ANDRADE ZANARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Cristiani Rebelatto Rossetti - OAB:10431/MT, 

IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 Código nº 64584

Processo nº 2415-72.2016.811.0111

Vistos em correição.

Em atenção ao teor da petição de Ref.247, verifico que o acusado JOÃO 

MARCOS DOS SANTOS SCHMITT requer autorização para alteração de 

seu local de domicílio, tendo em vista que passará a residir na Fazenda 

São Lucas, com a finalidade de desempenhar atividades lícitas juntamente 

com seu genitor.

À Ref. 259, a Defesa apresentou endereço completo do local em que o 

acusado deseja residir.

O Ministério Público não se opôs ao pedido.

Extrai-se dos autos que o acusado vem cumprindo regularmente as 

condições impostas pelo Juízo quando da concessão de sua liberdade 

provisória, não havendo óbice ao deferimento do pleito.

Dessa forma, ACOLHO o pedido feito pelo acusado JOÃO MARCOS DOS 

SANTOS SCHMITT, autorizando-o a residir no endereço Rua 05, s/nº, 

Bairro Setor Industrial na cidade de Matupá/MT.

OFICIE-SE a Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT para que tome 

ciência da presente decisão, retificando o perímetro de monitoramento 

eletrônico do acusado João Marcos dos Santos Schmitt.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, com urgência.

SIRVA A PRESENTE COMO MANDADO E OFÍCIO NO QUE COUBER.

Matupá/MT, 23 de fevereiro 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.: 66354 Nr: 2480-82.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Pereira da Silva, Weberton Cesar de 

Miranda, Paulo Sérgio Barreto Barbosa Félix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa na ocasião das alegações finais.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 20/03/2018, às 17h45mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67308 Nr: 2949-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Mendes da Costa, Sérgio Domingos de 

Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelos denunciados 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Recebo a denúncia, por verificar que não estão presentes circunstâncias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 20/04/2018, às 14h30mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas porventura arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 

273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.).

Ciência ao Ministério Público e as defesas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 68733 Nr: 304-96.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Oliveira Barros, José Fernando 

Beteti Barros, Sandra de Oliveira Torchi, Alan Torchi, Wilson de Oliveira, 

Janicleia Aparecida dos Santos Guidugli, Wilson Roberto Guerra Aguiar 

Júnior, Juliana Santos Stoppa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que proceda com a alteração do valor da 

causa, haja vista não ser crível atribuir à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), cujo patrimônio discutido ultrapassa 5.000 (cinco) mil 
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hectares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido inicial.

 No mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas remanescentes.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 68805 Nr: 328-27.2018.811.0030

 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: Paulo Roberto Pierri Tepedino, Mara Regina Tayar 

Tepedino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanilton Barbosa Mello, Ranulfo Lopes de 

Andrade, Mauricio Santos, Manoel Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Amaral Amorim - 

OAB:216241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para que proceda com a alteração do valor da 

causa, haja vista não ser crível atribuir à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), cujo patrimônio discutido ultrapassa 5.000 (cinco) mil 

hectares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido inicial.

 No mesmo prazo deverá juntar aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas remanescentes, bem como cópia legível dos documentos de 

fls. 25/30.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40168 Nr: 1889-33.2011.811.0030

 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: Flávio Dalmolin, Silvia Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Clóvis Antoniacomi, Suzanete Inacia de 

Sales Antoniacomi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação reivindicatória de propriedade proposta por Flávio 

Dalmolin e Silvia Martins Ribeiro em face de Jioão Clovis Antoniacomi e 

Suzanete Angélica de Salles Antoniacomi, ambos qualificados nos autos.

 Contestação, às fls. 99/108.

Impugnação a contestação, às fls. 141/147.

Decisão de saneamento do processo, à fl. 152.

À fl. 179 foi nomeado perito agrônomo.

 É o relatório. Decido.

 Intime-se pessoalmente a parte requerida para que indique novo patrono, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena revelia.

 Não havendo manifestação da parte requerida ou caso essa não seja 

encontrada no endereço indicado nos autos, desde já decreto a revelia 

dos requeridos.

 Considerando o lapso temporal da proposta de honorários periciais 

apresentados, à fl. 186, intime-se o perito nomeado, à fl. 179, para que 

apresente nova proposta de honorários periciais, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não havendo manifestação do perito, venham os autos conclusos para 

nova nomeação.

 Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Havendo concordância com os honorários, determino:

Indiquem as partes assistentes técnicos e formulem-se quesitos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, caso tal medida ainda não tenha sido efetivada.

Deposite o requerente na Conta Única do TJ/MT os honorários periciais do 

perito judicial no prazo de 10 (dez) dias, sendo metade no início e metade 

na entrega dos trabalhos, a fim de que o feito possa prosseguir, sob pena 

de extinção.

Efetuando o depósito, intime-se o perito a iniciar a diligência.

Apresente-se, após, em 30 dias, contados da data em que termina o prazo 

para início da diligência, laudo técnico, sendo que após as partes deverão 

diligenciar junto a seus assistentes para o oferecimento de seus 

pareceres nos 30 dias subsequentes à intimação da juntada do laudo do 

perito judicial, visto que os assistentes não serão intimados pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1300-31.2017.811.0030

 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): Amauri Zeni, Margarete Martinhago Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar a compmentação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1300-31.2017.811.0030

 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): Amauri Zeni, Margarete Martinhago Zeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da cetidão de Ref: 

18, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 1372-18.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso- Sicredi Ouro 

Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Reis da Guia Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da ceritdão 

negativa de citação e arresto do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 20, bem 

como para efetuar a complementação da diligência no valor de R$ 436,55 

(quatrocentos e trtinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser 

realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 65047 Nr: 1870-17.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenei Gonçalves de Oliveira

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa de citação e arresto de Ref: 18, requerendo o que entender de 

direito, bem como efetuar o pagamento da complementação da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e setenta e 

três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 62899 Nr: 967-79.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Salvador da Silva - ME, Sidnei Salvador 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa de citação e arresto de Ref: 23, requerendo o que entender de 

direito, bem como efetuar o pagamento da complementação da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a ser 

realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data, intimado da certidão o 

REQUERENTE não cumpriu o que nele foi determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 1097-66.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Andre Santana Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestação no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42195 Nr: 1729-92.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GONZALES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte REQUERENTE, por meio de seu procurador, Dr. Arnaldo 

Silva Araújo -OAB/MT.13.840, para comparecer na audiência de 

conciliação, designada para o dia 15/03/2018 às 08:00 horas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41221 Nr: 1170-38.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34761 Nr: 312-75.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineid Tibald Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, para que 

providencie, no prazo de 05 ( cinco ) dias, o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado: 

Nome do(s) executado(s): LUCINEID TIBALD SOUZA Localidade: 

FAZENDA QUERÊNCIA, DISTRITO DE DIVINOLANDIA OU DECIOLÃNDIA - 

DIAMANTINO MT (ZONA RURAL) Finalidade da Diligência: CITAÇÃO, 

conforme ofício juntado nos autos (ref: 59)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40996 Nr: 1096-81.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE QUADROS BATISTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s) para manifestar nos autos e/ou requerer o que 

entender de direito..

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-07.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PIRES DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SEMELER (EXECUTADO)

FRANCISCO LUNA CARVALHO JUNIOR (EXECUTADO)

F. L. DE CARVALHO JUNIOR - COMERCIO DE VARIEDADES - ME 

(EXECUTADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000021-07.2017.8.11.0090 EXEQUENTE: JAIR PIRES DE 

MEDEIROS EXECUTADO: F. L. DE CARVALHO JUNIOR - COMERCIO DE 

VARIEDADES - ME, FRANCISCO LUNA CARVALHO JUNIOR, PAULO 

CESAR SEMELER Vistos em mutirão. 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, a inicial será recebida 

independentemente de custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da 

Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de recurso, o preparo 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas 

em primeiro grau de jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único 

do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 

1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita.” De outro lado, verifica-se que 

a petição inicial não atendeu ao disposto nos arts. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

de seu procurador, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, nos seguintes termos: I. Acoste documentos 

pessoais como cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, 

carteira de trabalho, passaporte ou outro documento de identificação 

previsto por lei (NCPC, art. 319, II); II. Comprove o endereço residencial por 

meio de documento idôneo, como contas de água, energia elétrica, 

telefone, contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório, 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro, carnê de 

cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da parte autora, ou, caso em nome 

de terceiros, a respectiva justificação e comprovação da circunstância 

(NCPC, art. 319, II). 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, 24 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.
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Processo Número: 8010007-60.2017.8.11.0090
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Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010007-60.2017.8.11.0090 REQUERENTE: SILVANA 

GONZAGA DOS SANTOS REQUERIDO: WHIRLPOOL S.A, ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em mutirão. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Das preliminares II.1.1 - Da ilegitimidade passiva 

da parte ré CONSUL Da contestação e dos documentos constitutivos 

acostados, mormente das atas das assembleias, observa-se que, de fato, 

a empresa WHIRPOOL S/A é a fabricante do produto defeituoso, não 

tendo a parte autora sequer se manifestado a respeito em sua 

impugnação, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 339 do NCPC. Assim, ausente 

objeção, a alteração do polo passivo é medida de rigor, nos termos do art. 

17, art. 337, inciso XI, e art. 339 do NCPC. II.1.2 - Da ilegitimidade passiva 

da parte ré ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA A corré 

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA apenas comercializou 

o bem defeituoso, de modo que sua responsabilidade é subsidiária, na 

forma do art. 13 da Lei 8.078/90: “Art. 13. O comerciante é igualmente 

responsável, nos termos do artigo anterior, quando: I - o fabricante, o 

construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o 

produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, 

construtor ou importador; III - não conservar adequadamente os produtos 

perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao 

prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais 

responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.” 

Portanto, corretamente identificado o fabricante, não se tratando de 

produto perecível, não há legitimidade para esta figurar na causa, pelo que 

sua exclusão é de rigor. II.2 - Do mérito Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. As arguições preliminares foram acolhidas, não 

havendo prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no 

mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. Trata-se de 

reclamação com pedido de tutela provisória proposta por SILVANA 

GONZAGA DOS SANTOS em desfavor de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA e CONSUL, todos devidamente qualificados. 

Alega a parte autora ter adquirido um freezer na loja ELETROMAR da 

marca CONSUL. Afirma também ter adquirido 11@ (onze arrobas) e 5kg 

(cinco quilos) de carne, os quais estragaram diante do defeito 

apresentado pelo refrigerador. Diante dos transtornos suportados, pleiteia 

a reparação material dos danos. É incontroverso o defeito apresentado no 

produto recém adquirido (freezer), tanto que WHIRPOOL S/A reconheceu 

a procedência do pedido neste ponto e logo efetuou o depósito de R$ 

1.652,29 (um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove 

centavos), conforme id. 5946661, o que corresponde ao valor da nota 

fiscal de id. 5946623 - Pág. 4. De outro lado, a parte autora acostou 

recibos do serviço de desossa por açougueiro no valor de R$ 130,00 

(cento e trinta reais) e da aquisição de uma novilha de 11@ (onze 

arrobas) e 5kg (cinco quilos) no valor de R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e 

sessenta reais), além de registros fotográficos, consoante id. 5946623 - 

Págs. 1, 2, 5, 6 e 7. Portanto, comprovado o defeito do produto que gerou 
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a perda do bem perecível, necessário se faz a reparação dos danos 

suportados pelo consumidor, vale dizer, não só a restituição do valor do 

freezer, mas também da carne que se perdeu, na forma do art. art. 12 da 

Lei 8.078/90, art. 186 e art. 927 do Código Civil. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, acolho as arguições preliminares de ambas as rés e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de: a) RECONHECER a ilegitimidade passiva de CONSUL, 

pois que o produto defeituoso é fabricado por WHIRPOOL S/A, e assim 

DETERMINAR a ALTERAÇÃO do polo passivo no Sistema Apolo desta 

Corte de Justiça, nos termos do art. 17, art. 337, inciso XI, e art. 339 do 

NCPC; b) RECONHECER a ilegitimidade passiva de ELETROMAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, uma vez que apenas comercializou o bem 

defeituoso, a configurar a responsabilidade subsidiária, na forma do art. 

13 da Lei 8.078/90, e assim DETERMINAR sua EXCLUSÃO do polo passivo 

no Sistema Apolo desta Corte de Justiça; c) CONDENAR a empresa 

reclamada WHIRPOOL S/A ao pagamento de R$ 3.139,00 (três mil, cento e 

trinta e nove reais), a título de danos materiais decorrente da soma do 

valor do freezer, da novilha e do serviço de desossa desta, devidos em 

favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo IPCA-E, tudo com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do 

Código Civil, ambos a partir do evento danoso, dia 29/12/2016. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, ao arquivo com as devidas baixas, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Nova Canaã do 

Norte, 24 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010028-70.2016.8.11.0090 REQUERENTE: TILSO HUSS 

REQUERIDO: JOSE PINHEIRO BASTOS Vistos em mutirão. Verifica-se que 

até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou 

a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi 

prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então competente. De 

outro lado, até a presente data, o pedido de gratuidade da justiça da parte 

ré também não foi analisado. Entanto, este magistrado possui 

entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988. Com isso, a alegada hipossuficiência tanto da parte requerente 

quanto da parte requerida não restaram demonstradas. 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-as, por meio de seus procuradores, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovem 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. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 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, 24 de fevereiro de 2018, em regime de 

mutirão processual.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51895 Nr: 1182-57.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA ROCHA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono o presente feito para 

proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar 

o edital de publicação de citação do EXECUTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50191 Nr: 427-67.2012.811.0107
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALVES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono o presente feito para 

proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar 

o edital de publicação de citação do EXECUTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51900 Nr: 1187-79.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono o presente feito para 

proceder a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para retirar 

o edital de publicação de citação do EXECUTADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 922-09.2015.811.0107

 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: KALIL GILBRAN FREIRE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC para: DETERMINAR a exclusão do 

nome do autor do cadastro de inadimplentes; DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio; e 

CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora, a título de danos 

morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), entendido como tal a data da inscrição do 

nome do reclamante no cadastro de inadimplentes.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54590 Nr: 240-54.2015.811.0107

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA EL GADBAN OLIBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:18245

 .Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu 

direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, 

inclusive, podendo complementar os pontos controvertidos.Defiro, a 

juntada de novos documentos, que deverão ser acostados aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, oportunizando a parte adversa, manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias.Defiro o pedido de perícia técnica, uma vez que 

necessária para o perfeito deslinde do feito, querendo, as partes devem 

indicarem assistente técnico, no prazo de 10 (dez) dias, devendo, ainda, 

no mesmo prazo, apresentar os quesitos.Para realização da perícia 

técnica, nomeio como expert do juízo nomeio para realização da perícia o 

Engenheiro Florestal Carlos Augusto Oliveira, (65)3028-7525 ou 

(65)9617-8976, podendo ser localizado na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 990, sala 403, Edifício Empire Center, Bairro Baú, 

CEP:78.008-900, Cuiabá- MT, que deverá servir o encargo 

escrupulosamente, independente de compromisso (art. 466, §1º, NCPC). 

Intime-se as partes para os fins do artigo 465 e incisos do Novo Código de 

Processo Civil.Apresentada proposta, intime-se a(s) parte que requereu a 

prova para depósito integral da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão da prova.Destarte, fica desde logo deferida a 

liberação de 50% da verba honorária para início dos trabalhos, com o 

restante condicionado à homologação do laudo. Os trabalhos deverão 

iniciar em até 10 (dez) dias após o depósito dos honorários. O laudo 

deverá ser juntado aos autos em 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, caso necessário, 

intime-se o perito para prestar esclarecimentos ou complementar o laudo, 

após retornem conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63325 Nr: 985-63.2017.811.0107

 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: Maria Bispo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON HELIO GRENZEL GOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

“Vistos. A prova documental após a decisão de saneamento só é admitido 

em caso de documento novo, isto é aquele não existente ou cujo acesso 

era impossível de se obter no momento da apresentação da contestação. 

Não obstante as alegações do advogado dativo, verifica-se que foi 

nomeado pela decisão datada de 05 de outubro de 2017 (ref. 30), tendo 

inclusive se manifestado em 17 de outubro de 2017 (ref. 35), nada 

alegando àquela época sob a pretensão de juntada de novos documentos, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido para juntada de novos documentos 

pela parte requerida. Declaro encerrada a instrução processual, 

concedendo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para cada parte 

apresentar suas alegações finais na forma escrita. Com a juntada das 

manifestações aos autos, tornem conclusos para sentença.” Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Giovano José Bom Despacho Farias, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56229 Nr: 922-09.2015.811.0107

 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: KALIL GILBRAN FREIRE E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS, A SEGUIR TRANSCRITA: "Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I 

do CPC para: DETERMINAR a exclusão do nome do autor do cadastro de 

inadimplentes; DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

parte ré referente à dívida em litígio; e CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento à parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), montante a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), entendido 

como tal a data da inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados 
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em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54590 Nr: 240-54.2015.811.0107

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA EL GADBAN OLIBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:18245

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, ACERCA DA DECISÃO PROFERIDA DE 

REF. 25, A SEGUIR TRANSCRITO: "... Oportunizo a manifestação das 

partes, para querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º 

e 2º, do Código de Processo Civil, inclusive, podendo complementar os 

pontos controvertidos. Defiro, a juntada de novos documentos, que 

deverão ser acostados aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunizando a parte adversa, manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. 

Defiro o pedido de perícia técnica, uma vez que necessária para o perfeito 

deslinde do feito, querendo, as partes devem indicarem assistente técnico, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo, ainda, no mesmo prazo, apresentar 

os quesitos. Para realização da perícia técnica, nomeio como expert do 

juízo nomeio para realização da perícia o Engenheiro Florestal Carlos 

Augusto Oliveira, (65)3028-7525 ou (65)9617-8976, podendo ser 

localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 990, sala 403, 

Edifício Empire Center, Bairro Baú, CEP:78.008-900, Cuiabá- MT, que 

deverá servir o encargo escrupulosamente, independente de 

compromisso (art. 466, §1º, NCPC). Intime-se as partes para os fins do 

artigo 465 e incisos do Novo Código de Processo Civil. Apresentada 

proposta, intime-se a(s) parte que requereu a prova para depósito integral 

da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão 

da prova. Destarte, fica desde logo deferida a liberação de 50% da verba 

honorária para início dos trabalhos, com o restante condicionado à 

homologação do laudo. Os trabalhos deverão iniciar em até 10 (dez) dias 

após o depósito dos honorários. O laudo deverá ser juntado aos autos em 

30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, caso necessário, intime-se o perito para prestar esclarecimentos ou 

complementar o laudo, após retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50810 Nr: 177-97.2013.811.0107

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDI TEREZINHA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

QUE APRESENTE A DATA BASE DO CALCULO DE FLS 123 - 123V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 1913-14.2017.811.0107

 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: ADELINA RECH VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:31410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

proceder o preparo das Cartas Precatórias a ser expedida para Comarca 

de Sorriso/MT e Comarca de Cuiabá, com a finalidade de realizar a citação 

dos requeridos, comprovando nos autos o seu devido pagamento, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66229 Nr: 32-65.2018.811.0107

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HENRIQUE LIMASDOS SANTOS, 

ARLON SOARES VANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 Vistos.

Trata-se de pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, formulado 

pelo réu GABRIEL HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, por intermédio de 

patrono constituído, devidamente qualificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao 

pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os requisitos que ensejaram 

a decretação da custódia cautelar do acusado GABRIEL HENRIQUE LIMA 

DOS SANTOS ainda se fazem presentes, motivo pelo qual, por ora, o 

requerimento da nobre defesa não comporta acolhimento.

Reitero aqui a integralidade da fundamentação lançada na decisão (págs. 

55/56), sendo certo que, a meu ver, não se alteraram as circunstâncias 

fáticas que embasaram o decreto de prisão preventiva do réu.

Os requisitos previstos nos artigos 312/313 do Código de Processo Penal 

foram concretamente demonstrados na decisão outrora lançada.

Reitero, mais uma vez, que a necessidade de garantia da ordem pública 

subsiste, tendo em vista que, permanecendo solto, o acusado GABRIEL 

HENRIQUE LIMA DOS SANTOS poderá continuar a empreender tais 

comportamentos delitivos.

Desta forma, presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de 

autoria, bem como diante da necessidade de se garantir a ordem pública e 

por conveniência da instrução criminal, entendo por bem INDEFERIR, por 

ora, o pleito da nobre e competente defesa, mantendo o decreto de prisão 

preventiva do acusado GABRIEL HENRIQUE LIMA DOS SANTOS.

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho o decreto 

de prisão preventiva de GABRIEL HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, com o 

escopo de garantir a ordem pública e salvaguardar a instrução criminal, 

nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por se revelarem 

insuficientes e inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da 

prisão.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intime-se a Defesa.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59515 Nr: 1044-85.2016.811.0107

 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: APARECIDO ILIDIO RODRIGUES, VALDIRA APARECIDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ROQUE KARLING, RENAIR JOAO 

FERRARI, COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO 

LTDA. 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 
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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: Os autores vêm mantendo a posse de forma mansa, 

pacífica, continua, ininterrupta, e, sem oposição com “animus dommini” 

sobre a área rural, situada no Distrito de Novo Mato Grosso, Município de 

Nova Ubiratã-MT, de 50 (cinquenta) alqueires, desde 17/05/1989 

consoante contrato de Compra e Venda em Anexo, tendo ao logo desses 

anos realizados benfeitorias, moradia, reflorestamentos e obras de 

caráter produtivo; É bom frisar que os Autores adquiriram o aludido imóvel 

por força do Contrato Particular de Compra e venda realizado com a 

“Colonizadora Vale do Rio Ferro LTDA), ora Requerida no dia 17 de maio 

de 1989, consoante se denota do documento em anexo, porém até o 

momento não lhe foi passada a escritura.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Área Territorial 140,8498ha, localizado 

no Distrito de Novo Mato Grosso, Município de Nova Ubiratã-MT, com as 

seguintes confrontações: Partindo do M1, a margem direita do RIO 

DESEJADO I, com coordenadas UTM N=732.095,457m e 

L=8.580.845,523m, com Rumo de 22º53’28”SE e com distância de 

3.311,16m de onde segue confrontando com terras de ARLINDO ROQUE 

KARLING, até encontrar o M2 (N=733.378.507m e L=8.577.792,977m), de 

onde segue com Rumo de 68º54’27” SW e com distância de 300,00 m 

confrontando com a ESTRADA VICINAL até encontrar o M3 

(N=733.099,000M E L=8.577.684,000m), de onde segue com Rumo de 

26º55’01”NW e com distância de 2.734,33 m confrontando com as terras 

de RENAIR JOÃO FERRARI até encontrar o M4 (N=731.861,781 e 

L=8.580.122.413m) de onde segue com vários Rumos e distância 

confrontando com o RIO DESEJADO I, até encontrar o M1, marco de 

partida. Fechando assim o poligonal.

Despacho/Decisão: VISTOS.Cite-se aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo (requerida), bem como todos os 

confinantes do imóvel, (Súmula 391, do STF), para que tomem 

conhecimento e se manifestem, dentro do prazo legal.Por edital, com o 

prazo de 30 (trinta) dias, cite-se a ré os réus que se encontram em lugar 

incerto e desconhecido, bem como terceiros interessados (259, I, do 

NCPC). Intimem-se para que manifestem eventual interesse na causa a 

União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram em analogia ao art.216-A, § 3º 

da Lei de Registros Públicos.Dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Por fim defiro o pedido de Justiça Gratuita tendo em vista as 

declarações juntadas nos autos.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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 16 de fevereiro de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 235-32.2015.811.0107

 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: JUVENAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES - OAB:13462/MT, Nilson 

Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JUVENAL DE 

OLIVEIRA, alegando omissão, obscuridade, contradição na decisão 

proferida nos autos, o qual indeferiu a liminar por ausência de prestação 

de caução. Contudo, não assiste razão a parte embargante, uma vez que 

a decisão proferida nos autos foi consubstanciada também na ausência 

dos requisitos ínsitos a medida. Ante o exposto, e por tudo mais consta 

dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo recursal, venham conjuntamente 

os autos conclusos para julgamento. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33721 Nr: 196-74.2011.811.0107

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090/MG

 INTIMO O ADVOGADO JARBAS LINDOMAR ROSA, PARA QUE, NO 

PRAZO DE 24 HORAS, PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50235 Nr: 472-71.2012.811.0107

 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: PALMIRA BORGES DOS SANTOS GAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

24 HORAS, PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50905 Nr: 272-30.2013.811.0107

 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: Eduardo Alfredo Zinke, Jacques Fernandes Zinke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Alexandra Guerra - 

OAB:15477, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, 

FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 INTIMO A DRA. CARLA ALEXANDRA GUERRA, PARA QUE PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29546 Nr: 469-63.2005.811.0107

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCN Industria Comércio Importação e Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE PICCOLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B/MT, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8.970 - 

B/MT, Marcos Meneghel Cianflone - OAB:173370/SP, Nivea Najara 

Fornari - OAB:8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI, PARA QUE, 

NO PRAZO DE 24 HORAS, PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57096 Nr: 73-03.2016.811.0107

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYSSON CARLOS TRUCOLLO, RENAN JOSÉ HANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MUGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 456, § 1° da CNGC/MT e 
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nos artigos 290 e 485, I e X, ambos do Novo Código de Processo Civil.Sem 

anotação na Central de Distribuição, nos termos do art. 456, § 1° da 

CNGC/MT. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência 

de triangularização processual.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56477 Nr: 1032-08.2015.811.0107

 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: SAH, HDBMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, JDCA, HB, VLBB, VW, DRdSW, JMFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Sarraf Neves - 

OAB:8577 MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:OAB/MT 5.703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY BORGES LIRA - 

OAB:OAB/MT 1096, CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:19291/O, IVONE MARIA GRANDO - OAB:OAB/MT 9875-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DAS CARTAS PRECATÓRIAS A 

SEREM REMETIDAS PARA AS COMARCAS DE PARANATINGA E 

PRIMAVERA DO LESTE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66229 Nr: 32-65.2018.811.0107

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HENRIQUE LIMASDOS SANTOS, 

ARLON SOARES VANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU GABRIEL HENRIQUE, ACERCA DA 

DECISÃO DE REF. 28, A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos. Trata-se de pedido 

de LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, formulado pelo réu GABRIEL 

HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, por intermédio de patrono constituído, 

devidamente qualificado nos autos. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público opinou contrariamente ao pedido. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que os 

requisitos que ensejaram a decretação da custódia cautelar do acusado 

GABRIEL HENRIQUE LIMA DOS SANTOS ainda se fazem presentes, motivo 

pelo qual, por ora, o requerimento da nobre defesa não comporta 

acolhimento. Reitero aqui a integralidade da fundamentação lançada na 

decisão (págs. 55/56), sendo certo que, a meu ver, não se alteraram as 

circunstâncias fáticas que embasaram o decreto de prisão preventiva do 

réu. Os requisitos previstos nos artigos 312/313 do Código de Processo 

Penal foram concretamente demonstrados na decisão outrora lançada. 

Reitero, mais uma vez, que a necessidade de garantia da ordem pública 

subsiste, tendo em vista que, permanecendo solto, o acusado GABRIEL 

HENRIQUE LIMA DOS SANTOS poderá continuar a empreender tais 

comportamentos delitivos. Desta forma, presentes a materialidade delitiva 

e indícios suficientes de autoria, bem como diante da necessidade de se 

garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, entendo 

por bem INDEFERIR, por ora, o pleito da nobre e competente defesa, 

mantendo o decreto de prisão preventiva do acusado GABRIEL HENRIQUE 

LIMA DOS SANTOS. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa 

e mantenho o decreto de prisão preventiva de GABRIEL HENRIQUE LIMA 

DOS SANTOS, com o escopo de garantir a ordem pública e salvaguardar a 

instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, 

e por se revelarem insuficientes e inadequadas ao caso as medidas 

cautelares diversas da prisão. Ciência ao representante do Ministério 

Público. Intime-se a Defesa. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50250 Nr: 487-40.2012.811.0107

 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: ZELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7229-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, a fim de que manifeste-se no prazo legal, acerca da renúncia 

quanto ao valor excedente a fim de expedição de RPV ou pela expedição 

de Precatório, devido ao montante que a parte autora é credora.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 499-20.2013.811.0107

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, AJKDR, ESK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADALRI DA ROSA, Cpf: 72170689168, 

Rg: 1.775.291, Filiação: Nelson da Rosa e de Marinez Dometila da Rosa, 

data de nascimento: 01/06/1982, brasileiro(a), natural de São Valentim-RS, 

solteiro(a), trabalhador rural. 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$ 503,16 (Quinhentos e tres reais e dezesseis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 126,31 (cento e vinte 

e seis reais e trinta e um centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas..

 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, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 25 de fevereiro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51268 Nr: 615-26.2013.811.0107

 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 PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO LUIZ LODEA, Cpf: 40203026004, 

Rg: 1.027.907.979, Filiação: Bernardino Argentino Lodea e Olga Nelsá 

Lodea, data de nascimento: 30/09/1961, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor. 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$ 5.010,86 (Cinco mil e dez reais e oitenta e seis 

centavos), no prazo de 05 (cinco ) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 2.456,50 (dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) de taxa 
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judiciária e R$ 2.554,36 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos) de custas..

 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, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 25 de fevereiro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59514 Nr: 1043-03.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudimar Rommel - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 71475 Nr: 771-17.2013.811.0106

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Aguardem os autos à devolução da Carta Precatória na Secretaria.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 73047 Nr: 11-97.2015.811.0106

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:MT/12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. Processo em ordem.

II. Cumpra-se com as diligências, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 73047 Nr: 11-97.2015.811.0106

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:MT/12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o deferimento de minhas férias individuais para o mês de 

JULHO de 2016, nos termos do artigo 234, § 1º, do COJE, devolvo o 

presente feito ao Cartório Judicial.

Findo o período de férias, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71475 Nr: 771-17.2013.811.0106

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes Varjão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 05 dias, se manifeste em 

termos de seguimento do feito, pleiteando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72050 Nr: 277-21.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia da Silva e Souza, Ana Lucia da 

Silva e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro pedidos de fls. 82.

 Suspendo a execução nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC ao arquivo 

provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72638 Nr: 532-76.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo, Rinaldo Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Preclusa a manifestação quanto ao laudo de avaliação de fls. 82, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

em relação aos atos executórios que pretende adotar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73047 Nr: 11-97.2015.811.0106

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:MT/12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o objeto do processo foi cumprido e que a parte 

autora, devidamente intimada para retirar os autos após a notificação, não 

o fez, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arquive-se o feito com baixas e anotações regulamentares.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78411 Nr: 24-91.2018.811.0106

 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): Solange Lira Fonseca Sandes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o pagamento das despesas da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78267 Nr: 1072-22.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Resplande Busnardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7396, 

Zélia Martini Nogueira - OAB:MT 7.675

 Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de CÉLIO RESPLANDE BUSNARDO, denunciado 

como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI c.c § 2-A 

c,c artigo 14, II, todos do Código Penal, com aplicação da Lei nº 8.072/90.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, fls. 166/168, pedindo a 

desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para sua 

forma culposa. O que será apreciado ao final da primeira fase do 

procedimento.

Inexistindo alteração dos fatos e uma vez que persistem os fundamentos 

sobre os quais foi decretada a prisão do réu, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva.

A vítima e informantes não se incluem no número máximo de testemunhas 

a serem arroladas pelas partes, razão pela qual não merece reparação o 

rol veiculado pelo Ministério Público.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o DIA 15 DE MARÇO DE 2018, às 

12h00min (horário de Cuiabá-MT).

Providencie-se o recambiamento do réu.

Intimem-se partes e testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69475 Nr: 649-09.2010.811.0106

 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: Alderina dos Reis Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pensão por morte 

proposto por ALDERINA DOS REIS 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.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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.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.: 72100 Nr: 310-11.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Aparecida Cruvinel

 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:

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, 

HOMOLOGANDO os cálculos apresentados às fls. 84/85, nos termos do 

art. 535, §3º, I do Código de Processo Civil;II. CONDENO o embargado ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% do proveito econômico, sendo este a diferença entre 

os cálculos apresentados e aqueles aqui homologados. SUSPENDO, 

porém, a cobrança, por ser o impugnado beneficiário da justiça gratuita;III. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78220 Nr: 1053-16.2017.811.0106

 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 Aparecida de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 15/05/2018 para o dia 4 de ABRIL de 2018, às 13h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78297 Nr: 1085-21.2017.811.0106

 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 Daria Gonçalves Chaveiro

 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:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 15/05/2018 para o dia 4 de ABRIL de 2018, às 14h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77067 Nr: 301-44.2017.811.0106

 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: KdSN, BLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da busca realizada pelo sistema INFOJUD 

(fls.27) e a solicitação da requerente por nova tentativa de citação do 

requerido às fls. 28-verso, DESIGNO audiência de conciliação para o DIA 

18 de ABRIL de 2018, às 13h30min (MT).

 INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Sendo infrutífera a conciliação fica o requerido intimado para que 

apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, caput, do CPC;

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70157 Nr: 82-07.2012.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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 da Silva Conceição

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria rural por idade, o que faço 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. E, por conseguinte, DECLARO resolvido o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.II. CONDENO a requerente ao 

pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO sua exigibilidade, 

vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do NCPC.III. Publique-se. Registre-se e Intimem-se.IV. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as baixas 

e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78127 Nr: 1002-05.2017.811.0106

 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: Rubens Alves Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 4 de ABRIL de 2018, às 15h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 1017-23.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. INTIME-SE a parte impugnada para, querendo, apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78315 Nr: 1092-13.2017.811.0106

 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 da Conceição Almeida de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 15/05/2018 para o dia 4 de ABRIL de 2018, às 15h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71510 Nr: 820-58.2013.811.0106

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Ferreira Magalhães

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 Trata-se de Embargos à Execução, promovidos por Renato Ferreira 

Magalhães em face de Banco Bradesco S/A, ambos já devidamente 

qualificados e representados nos autos.

O embargado foi citado e apresentou impugnação aos embargos, fls. 

27/54.

Intimado a recolher as custas processuais (fls. 57), o autor permaneceu 

inerte, o que persistiu mesmo após sua intimação pessoal (fls. 79).

Logo, aplicável o disposto no art. 485, inciso III, §1º, do Código de 

Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

DISPOSITIVO:

Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC;

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % sobre o valor da causa.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução.

Certificado o transito em julgado, arquive-se com baixas e anotações 

regulamentares.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68737 Nr: 695-32.2009.811.0106

 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 de Lurdes Ferreira de Oliveira

 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:

 I. Observadas as formalidades legais do artigo 1.010, §§ 1º e 2º do CPC, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os cumprimentos deste juízo.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76393 Nr: 848-21.2016.811.0106

 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: SVdS, RT, ACST, MST

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de interdição c/c tutela de urgência Liminar, proposta 

por Shirley Veríssimo da Silva, em face de Ricardo Tosta, Antonia Carolina 

Silva Tosta e Murilo Silva Tosta.

 O patrona da autora informou que as partes não residem mais neste 

município e pede a desistência do processo.

O Ministério Público, expressou concordância com o pedido.

DECIDO.

O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil dispõe que:

O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

Sendo assim e inexistindo óbice legal ou necessidade de concordância da 

parte contrária, uma vez que o pedido de desistência ocorreu antes da 

apresentação de contestação, o processo deve ser extinto sem 

julgamento do mérito.

DISPOSITIVO.

I. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem 

julgamento do mérito;

II. Condeno a autora em custas. Sem honorários. Portanto, INTIME-A, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias recolha as custas processuais;
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III. CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para juntada de substabelecimento 

pelo advogado da parte autora.

IV. A parte autora renuncia ao prazo recursal, bem como o Ministério 

Público.

 V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. VI. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75371 Nr: 277-50.2016.811.0106

 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: João Jeronimo 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:

 Revogo o item “II” do despacho de fls. 81 e defiro o pedido de fls. 77, uma 

vez que, por se tratar de verba com natureza alimentar, o recurso de 

apelação não possui efeito suspensivo (art. 1.012, §1º, inciso II, do CPC).

Sendo assim, INTIME-SE o requerido para que providencie imediatamente a 

implantação do benefício concedido ao requerente por sentença, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após, remetam-se os autos à segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 1041-02.2017.811.0106

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabrair Martins Ferreira, Orandina Rosa Goulart Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Recebo os embargos por serem tempestivos (CPC, art. 915);

II. Intime-se a embargada para que apresente impugnação no prazo legal 

(art. 920 do CPC);

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78296 Nr: 1084-36.2017.811.0106

 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 Margarida dos Santos

 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:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 15/05/2018 para o dia 4 de ABRIL de 2018, às 13h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68606 Nr: 568-94.2009.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Fernandes da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - OAB:MT 

12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, em um única parcela, de 120 (cento e vinte) dias de 

beneficio referente ao afastamento no ano de 2009, em favor de IZABEL 

FERNANDES DA ROCHA, com base no salário mínimo vigente à época de 

2009, conforme estipulado no art. 59, §9º da Lei Federal n. 8.213/91. Por 

conseguinte, DECLARO resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC.Os juros de mora devem ser mantidos em 1% ao mês, a contar da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando os juros moratórios 

deverão ser aplicados à razão de 0,5 % ao mês, tendo em vista que estes 

são os juros aplicados a cadernetas de poupança.A correção monetária 

se dará pelo índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de 

poupança, nos termos da Lei 11.960/09, até 25/03/2015, a partir de 

quando deverá incidir o IPCA-E, de acordo com a ADIN 4357/DF. Com 

fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC, 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 n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.DEIXO de remeter os 

autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3.º, inciso I, Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se e Intimem-se.Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72690 Nr: 577-80.2014.811.0106

 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: Aodilia Francisca 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:

 FIXO os honorários advocatícios em 10%, devendo este incidir tão 

somente 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). VI. ISENTO o INSS das custas judiciais, em face do 

determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.VII. 

DEIXO de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a mil salários mínimos, conforme artigo 496, §3º, I, do 

NCPC.VIII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IX. Após, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. 

CUMPRA-SE.Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

AODILIA FRANCISCA DA SILVA; b) benefício concedido: pensão por 

morte de trabalhador rural; c) renda mensal atual: um salário mínimo; d) 

data de início do benefício – DIB: 02.04.2015 (data da citação do 

requerido); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do 

início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67230 Nr: 852-73.2007.811.0106

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurineide Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 Considerando os termos do acórdão que determinou a anulação da 

sentença a quo determinando a instrução do feito com a produção de 

prova testemunhal para comprovação da qualidade de segurado especial 
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e prova pericial, DESIGNO audiência instrutória para o dia 3 DE ABRIL DE 

2018, ÀS 12h15min (horário de Cuiabá-MT).

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78238 Nr: 1060-08.2017.811.0106

 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: Telmon Bueno dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney Ricardo Feitosa de Paula - 

OAB:MT 17.078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 15/05/2018 para o dia 4 de ABRIL de 2018, às 14h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77386 Nr: 499-81.2017.811.0106

 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: DPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA, CHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável Post Mortem, ajuizado por Dalvina Pereira da Silva, em face 

de Luiz Carlos Alves e Carlos Henrique Alves.

 II. As partes reconhecem a União Estável pelo período de 1988 até a data 

do óbito do de cujus.

 III. Diante do exposto, com base nos artigos 226, § 3º, da Constituição 

Federal e Arts. 1616, 1566, IV, 1634, I e 1.723 e seguintes do Código Civil, 

declaro reconhecida e dissolvida a união estável de Dalvina Pereira da 

Silva e Divino Calixto Alves, extinguindo-se o feito com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, III, b, do NCPC. As partes abrem mão do 

prazo recursal, razão pela qual declaro transitada em julgado a sentença 

neste ato. Sem custas e honorários.

IV. CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para juntada de substabelecimento 

pelo advogado da parte autora.

V. Translade-se cópia desta sentença aos autos de nº 77398. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72997 Nr: 789-04.2014.811.0106

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MUNIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Inicialmente, conheço dos embargos porquanto tempestivo e por estarem 

presentes os demais requisitos recursais. No entanto, no mérito, não 

merecem ser acolhidos. É que, nos moldes do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam instrumento 

processual destinado a expungir do julgamento obscuridade ou 

contradições, ou, ainda, suprir omissões e reparar erros materiais, não se 

prestando como meio de reanálise do ato decisório. Tal instrumento tem, 

portanto, cunho integrativo, sendo seus limites restritos ao exame da 

existência de omissão, contradição e obscuridade, podendo, somente em 

casos extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde 

que resultante da análise de tais requisitos.No caso, a decisão atacada 

não é omissa por não apreciar os argumentos defensivos do executado, 

já que, tratando-se de decisão interlocutória, prescinde da análise 

pormenorizada das petições apresentadas pelas partes.A decisão 

combatida tem por escopo liberar valores bloqueados e efetivar penhora 

para garantia da execução sobre bem apresentado pelo próprio 

executado, sem prejuízo de que, em sentença ou durante os atos 

expropriatórios, eventuais descontos relativos a valores prescritos sejam 

realizados, mesmo porque, o próprio executado/embargante, reconhece 

que a prescrição, caso reconhecida, não engloba a totalidade da 

dívida.Quanto aos demais argumentos, tem-se que irrelevantes ao 

processo executivo, no qual não cabe revisão da obrigação 

alimentar.Pelos fundamentos expostos, conheço os embargos de 

declaração e, no mérito, os REJEITO, posto que ausentes os requisitos do 

art. 1.022 do NCPC.Prossiga-se com o cumprimento das determinações 

exaradas na decisão de fls. 130.Intimem-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73549 Nr: 216-29.2015.811.0106

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16.585/A

 Pelos fundamentos expostos, julgo extinto o feito sem apreciação do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Condeno o embargante em honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa.Certificado o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo 

código 71138 e arquivem-se estes autos com baixas e anotações 

regulamentares.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74958 Nr: 69-66.2016.811.0106

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werlan Fernandes da Silva, Joana D'arc Rodrigues de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. B. Pimentel - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 INTIME-SE a parte embargada para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove que entregou ao embargante a documentação da “carreta de 

traslado” mencionada na cláusula primeira do contrato, permitindo sua 

transferência à propriedade do embargante.

Quanto aos demais itens mencionados às fls. 08, por não constarem do 

instrumento do contrato, entendo que não são exigíveis.

Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73984 Nr: 386-98.2015.811.0106

 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: Ana de Macedo Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Conforme apontado pelo acórdão que anulou a sentença proferida no 

juizado especial, verifica-se, no caso, a necessidade de realização de 

perícia, a fim de constatar se a digital lançada como assinatura no contrato 

de empréstimo pertence à autora.

Sendo assim, nomeie-se perito para a realização da prova técnica, o qual 

deverá indicar proposta de honorários a serem suportados pelo requerido.

Desnecessária a formulação de quesitos pelas partes uma vez que a 

controvérsia se cinge em averiguar se a digital lançada no contrato de 
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empréstimo pertence à autora.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74474 Nr: 615-58.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:MT 13.217

 INTIME-SE o réu para que, nos termos do art. 384, § 2º do CPP, se 

manifeste em relação ao aditamento da denúncia proposto pelo Ministério 

Público às fls. 149/151, não havendo oposição, poderá arrolar 

testemunhas nos termos do §4º do mesmo dispositivo legal.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-95.2013.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

CICERO VICENTE LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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: 8010405-95.2013.8.11.0106 REQUERENTE: CLAUDIANA 

CRISTINA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG, CICERO VICENTE 

LESCANO DE OLIVEIRA 72694700144 Vistos em correição. Compulsando 

os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante de endereço 

de terceiros e documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente trazer 

aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para 

identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto 

o comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade 

judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal 

legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo 

possível, declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida 

em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-04.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(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: 8010359-04.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SEBASTIAO 

PEREIRA RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Verifica-se que a última movimentação processual data de setembro de 

2016 e que até o momento não foi realizada audiência de conciliação. 

Portanto, DESIGNE-SE nova audiência para tentativa de conciliação, de 

acordo com a pauta da conciliadora, intimando-se as partes em seguida 

para que compareçam. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-04.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 13:45 , a ser realizada na sede do 

Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 Novo São Joaquim, 26 de 

fevereiro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-10.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDMISON DAS MERCES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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: 8010378-10.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDMISON DAS 

MERCES DE SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em 

correição. INTIME-SE a executada para que efetue o pagamento, conforme 

cálculo atualizado (Id. 7959072), ou comprove que já o fez, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após a manifestação, ou sem ela, INTIME-SE o exequente 

para que requeira o que de direito em termos de prosseguimento da 

execução dos valores pendentes. Havendo o pagamento por parte da 

executada e concordância com os valores pela exequente, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do advogado da parte autora para levantamento dos 

valores incontroversos, nos termos solicitados. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-25.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CESAR FERREIRA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

 

Parte autora: Davi Cesar Ferreira Couto Parte requerida: Caixa Econômica 

Federal Autos n 8010129-25.2017.8.11.0106 Vistos em correição. 
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Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por DAVI CESAR 

FERREIRA COUTO, em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O autor 

alega, em síntese, que está sofrendo desconto em seus vencimentos por 

cobrança de empréstimo não contratado junto à ré, ensejando, portanto, 

direito à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. Pede, em 

sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos até julgamento final 

do processo. A parte requerida, após ser citada, alega em sede de 

contestação a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento 

da demanda. Vieram-me conclusos os autos. Decido. Em análise dos 

autos, verifico tratar-se de demanda cível de restituição em face de 

empresa pública federal. Sobre a competência para processamento e 

julgamento das causas em que figura como ré a União, autarquia e 

empresa pública federal, o artigo 109 I da Constituição dispõe: Art. 109. 

Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; Não obstante, a Lei nº 10.251/2001 estabelece a 

competência do Juizado Especial Federal Cível para julgamento das 

causas de pequeno valor: Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal 

Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça 

Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as 

suas sentenças. Assim, tratando de competência absoluta em razão da 

pessoa, não delegada à Justiça Comum Estadual pela Constituição 

Federal, a incompetência deste juízo é patente. Nesse sentido a Ilustre 

jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.CUMULAÇÃO 

INDEVIDA DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS NA MESMA AÇÃO. BANCODO 

BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DOS PEDIDOS PELO MESMO 

JUÍZO.INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. ART. 109, I, 

DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE CISÃO DO PROCESSO. 1. 

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda proposta contra o 

Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Nos 

termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal 

processar e julgar ação proposta em face da Caixa Econômica Federal, 

empresa pública federal. 3. Configura-se indevida a cumulação de 

pedidos, in casu, porquanto formulada contra dois réus distintos, o Banco 

do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 4. Mesmo que se cogite de 

eventual conexão entre os pedidos formulados na exordial, ainda assim 

eles não podem ser julgados pelo mesmo juízo, ante a incompetência 

absoluta, em razão da pessoa, da Justiça Estadual para processar e julgar 

ação contra a Caixa Econômica Federal e a mesma incompetência 

absoluta, ratione personae, da Justiça Federal para julgar demanda e face 

do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 

5. Nos termos da súmula 170/STJ, verbis: "compete ao Juízo onde primeiro 

for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e 

estatutário decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do 

ajuizamento de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". 

6. Cabe à Justiça Estadual decidir a lide nos limites de sua jurisdição, ou 

seja, processar e julgar o pedido formulado contra o Banco do Brasil, 

competindo à Justiça Federal o julgamento da pretensão formulada contra 

a Caixa Econômica Federal - CEF. 7. Cisão determinada com o intuito de 

evitar inócua e indesejada posterior discussão acerca da prescrição da 

pretensão de cobrança formulada contra a CEF no interregno da 

interrupção havida com a citação válida dos demandados e a nova 

propositura da demanda. 8. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO 

PARA DETERMINAR A CISÃO DO PROCESSO, DECLARANDO 

COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA A PRETENSÃO FORMULADA 

CONTRA O BANCO DO BRASIL E A JUSTIÇA FEDERAL PARA 

APRETENSÃO FORMULADA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

(STJ - CC: 119090 MG 2011/0226731-8, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/09/2012, S2 - SEGUNDA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2012). Desta forma, assiste razão 

à parte requerida, sendo imperiosa a declaração da incompetência deste 

juízo e remessa os autos à Justiça Federal para que seja processado e 

julgado pelo juízo competente. DISPOSITIVO I. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 109, I da Constituição Federal, ACOLHO a preliminar arguida pela 

parte requerida e DECLARO a incompetência absoluta desde juízo do 

Juizado Especial Cível da comarca de Novo São Joaquim-MT. Em 

consequência, extingo o feito sem resolução do mérito. II. REMETAM-SE os 

autos ao Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Barra do 

Garças – MT. III. Sem custas. IV. Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, DÊ-SE baixa e ARQUIVEM-SE os autos. V. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010268-11.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010268-11.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. INTIME-SE o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento 

do RPV expedido em favor do exequente. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010268-11.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010268-11.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. INTIME-SE o (a) 

Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento 

do RPV expedido em favor do exequente. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010272-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010272-48.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente 

para requerer o que entender de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010272-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010272-48.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente. 
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Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente 

para requerer o que entender de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-83.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010065-83.2015.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

Vistos em correição. INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do 

exequente ou sua inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido 

o prazo in albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer 

o que entender de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010065-83.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010065-83.2015.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

Vistos em correição. INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do 

exequente ou sua inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido 

o prazo in albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer 

o que entender de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010269-93.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010269-93.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou sua 

inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010269-93.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010269-93.2016.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou sua 

inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010066-68.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010066-68.2015.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou sua 

inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010066-68.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010066-68.2015.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou sua 

inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que entender 

de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010031-11.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010031-11.2015.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE novamente o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) 

dias,comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou 

sua inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010031-11.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010031-11.2015.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 
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da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE novamente o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) 

dias,comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou 

sua inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010043-59.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010043-59.2014.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE novamente o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou 

sua inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010043-59.2014.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Autos nº 8010043-59.2014.8.11.0106 Exequente: Carlos Royttmen Pires 

da Silva Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. 

INTIME-SE novamente o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o pagamento do RPV expedido em favor do exequente ou 

sua inclusão no plano orçamentário do Estado. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente para requerer o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010579-02.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ARAUJO PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 8010579-02.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ELIZANGELA DE 

ARAUJO PRUDENCIO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em 

correição. Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na 

decisão contida no Id. 7834045,ACOLHO integralmente as sugestões do 

Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença redigida para que produza seus 

regulares efeitos legais. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral 

cumprimento das determinações proferidas em sentença, promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000016-97.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim convertê-lo em ação de 

procedimento do Juizado Especial Cível, bem como para intimar as Partes 

acerca da audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 14:15, a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 

Novo São Joaquim, 26 de fevereiro de 2018. WILMAR BARBOSA CRUZ 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69602 Nr: 105-84.2011.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvagner Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5.887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Filippeli - 

OAB:MT/15.280-A

 Defiro o pedido da parte autora (fls. 143), EXPEÇA-SE o alvará conforme 

requerido.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 243-17.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTUIR BATISTA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6.491-B/MT

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, tendo por 

credor Valtuir Batista Roque e por devedor Juracy Brito.

O credor, embora pessoalmente intimado (fls. 120), não promoveu os atos 

processuais que lhe competiam, evidenciando verdadeira desídia e 

abandono da causa. Logo, aplicável o disposto no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, sendo imperiosa a extinção do feito:

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;

Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO CREDOR PARA MANIFESTAR-SE NO FEITO EM 48 HORAS – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III DO CPC – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. Para se extinguir o processo, sem julgamento do 

mérito, em razão do abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, 

nos termos do artigo 485, III do CPC, é necessária a sua intimação pessoal, 

para que supra a falta, em 48 horas, conforme disposto no § 1º do mesmo 

disposto legal. (TJ-MT - APL: 00041338620068110004 123938/2016, 

Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de 

Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/02/2017).

Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, por não promover, o autor, os atos e diligências que lhe 
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incumbiam, abandonando a causa por mais de 30(trinta) dias, nos termos 

do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações regulamentares.

P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-20.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº8010011-20.2015.8.11.0106 Exequente: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida Executado: Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso Vistos em correição. Cuida-se de manifestação da parte 

Exequente em que pugna pelo sequestro de valores da Fazenda Pública 

Estadual suficientes à satisfação do débito exequendo, em virtude do 

descumprimento do pagamento voluntário determinado pelo juízo, cujo 

Ofício Requisitório fora devidamente encaminhado ao órgão responsável 

pela representação legal do ente público, consoante movimentação 

eletrônica registrada em evento n.º 10829470, sem, contudo, tenha sido 

adimplido dentro do prazo legal de 60 (sessenta dias), sendo a leitura 

eletrônica registrada em evento n.º 10829475. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte Exequente, eis 

que, conforme resta devidamente demonstrado nos eventos supracitados, 

em que pese a concordância da própria Fazenda em relação ao débito 

exequendo (evento n.º 10829463), já se passaram mais de 60 (sessenta 

dias) desde a intimação acerca da expedição do respectivo Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o atual entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para pagamento de quantia certa 

encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a 

Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da 

entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a 

causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010). Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 15.574,42 (quinze mil 

quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 854, 

§3º e 183 do NCPC). Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos impugnação à penhora, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-25.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI CESAR FERREIRA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Parte autora: Davi Cesar Ferreira Couto Parte requerida: Caixa Econômica 

Federal Autos n 8010129-25.2017.8.11.0106 Vistos em correição. 

Cuida-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada por DAVI CESAR 

FERREIRA COUTO, em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O autor 

alega, em síntese, que está sofrendo desconto em seus vencimentos por 

cobrança de empréstimo não contratado junto à ré, ensejando, portanto, 

direito à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. Pede, em 

sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos até julgamento final 

do processo. A parte requerida, após ser citada, alega em sede de 

contestação a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento 

da demanda. Vieram-me conclusos os autos. Decido. Em análise dos 

autos, verifico tratar-se de demanda cível de restituição em face de 

empresa pública federal. Sobre a competência para processamento e 

julgamento das causas em que figura como ré a União, autarquia e 

empresa pública federal, o artigo 109 I da Constituição dispõe: Art. 109. 

Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; Não obstante, a Lei nº 10.251/2001 estabelece a 

competência do Juizado Especial Federal Cível para julgamento das 

causas de pequeno valor: Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal 

Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça 

Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as 

suas sentenças. Assim, tratando de competência absoluta em razão da 

pessoa, não delegada à Justiça Comum Estadual pela Constituição 

Federal, a incompetência deste juízo é patente. Nesse sentido a Ilustre 

jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL.CUMULAÇÃO 

INDEVIDA DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS NA MESMA AÇÃO. BANCODO 

BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DOS PEDIDOS PELO MESMO 

JUÍZO.INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. ART. 109, I, 

DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE CISÃO DO PROCESSO. 1. 

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda proposta contra o 

Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Nos 

termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal 

processar e julgar ação proposta em face da Caixa Econômica Federal, 

empresa pública federal. 3. Configura-se indevida a cumulação de 

pedidos, in casu, porquanto formulada contra dois réus distintos, o Banco 

do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 4. Mesmo que se cogite de 

eventual conexão entre os pedidos formulados na exordial, ainda assim 

eles não podem ser julgados pelo mesmo juízo, ante a incompetência 

absoluta, em razão da pessoa, da Justiça Estadual para processar e julgar 

ação contra a Caixa Econômica Federal e a mesma incompetência 

absoluta, ratione personae, da Justiça Federal para julgar demanda e face 

do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 

5. Nos termos da súmula 170/STJ, verbis: "compete ao Juízo onde primeiro 

for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e 

estatutário decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 550 de 645



ajuizamento de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". 

6. Cabe à Justiça Estadual decidir a lide nos limites de sua jurisdição, ou 

seja, processar e julgar o pedido formulado contra o Banco do Brasil, 

competindo à Justiça Federal o julgamento da pretensão formulada contra 

a Caixa Econômica Federal - CEF. 7. Cisão determinada com o intuito de 

evitar inócua e indesejada posterior discussão acerca da prescrição da 

pretensão de cobrança formulada contra a CEF no interregno da 

interrupção havida com a citação válida dos demandados e a nova 

propositura da demanda. 8. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO 

PARA DETERMINAR A CISÃO DO PROCESSO, DECLARANDO 

COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA A PRETENSÃO FORMULADA 

CONTRA O BANCO DO BRASIL E A JUSTIÇA FEDERAL PARA 

APRETENSÃO FORMULADA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

(STJ - CC: 119090 MG 2011/0226731-8, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/09/2012, S2 - SEGUNDA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/09/2012). Desta forma, assiste razão 

à parte requerida, sendo imperiosa a declaração da incompetência deste 

juízo e remessa os autos à Justiça Federal para que seja processado e 

julgado pelo juízo competente. DISPOSITIVO I. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 109, I da Constituição Federal, ACOLHO a preliminar arguida pela 

parte requerida e DECLARO a incompetência absoluta desde juízo do 

Juizado Especial Cível da comarca de Novo São Joaquim-MT. Em 

consequência, extingo o feito sem resolução do mérito. II. REMETAM-SE os 

autos ao Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Barra do 

Garças – MT. III. Sem custas. IV. Transitada em julgado, após as 

anotações pertinentes, DÊ-SE baixa e ARQUIVEM-SE os autos. V. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010080-52.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos nº 8010080-52.2015.8.11.0106 Exequente: Ana Paula Diniz 

Executado: Estado de Mato Grosso Vistos em correição. Cuida-se de 

manifestação da parte Exequente em que pugna pelo sequestro de 

valores da Fazenda Pública Estadual suficientes à satisfação do débito 

exequendo, em virtude do descumprimento do pagamento voluntário 

determinado pelo juízo, cujo Ofício Requisitório fora devidamente 

encaminhado ao órgão responsável pela representação legal do ente 

público, consoante movimentação eletrônica registrada em ID nº 7757232, 

sem, contudo, tenha sido adimplido dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica registrada em evento n.º 10829853. Pois 

bem, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à parte 

Exequente, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

eventos supracitados, em que pese a concordância da própria Fazenda 

em relação ao débito exequendo (evento n.º 10829853), já se passaram 

mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da expedição do 

respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o atual 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010). Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante devido, no importe de R$ 11.384,56 (onze mil 

trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) em conta 

bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 

07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. JUNTE-SE aos autos o 

extrato inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. 

Alcançando-se o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a 

parte executada para que ciente da constrição, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, apresente impugnação, sob pena de preclusão (artigos 854, 

§3º e 183 do NCPC). Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

oposição de impugnação, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente. Caso contrário, 

aportando aos autos impugnação à penhora, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, 

querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000266-03.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BENDLER CARVALHO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/04/2018, às 9h40min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-59.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA MARIA ROVEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo as parte através de seu(sua) advogado(a) 

com procuração nos autos, da data da audiência de conciliação que se 

realizará no dia 05/03/2018, às 9h20min. Certifico ainda que, se o(a) 

advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer comparecer a 

audiência juntamente com as partes do processo. Paranaíta/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico 

Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000267-85.2017.8.11.0095
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOLTOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 09/04/2018, às 8h40min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50623 Nr: 844-76.2015.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adivaldo Roberto Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, 

para a concessão do benefício de auxílio-doença e a conversão em 

aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente Adilvaldo Roberto 

Correa.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 20 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47320 Nr: 1956-17.2014.811.0022

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Braz Lourenço da Silva Filho, Camila Almeida da Silva, 

Fernanda Pires de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Lourenço da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045, Maria Auxiliadora Araújo Ramos - 

OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc. Analisando os autos verifico que já houve outras 

redesignações da audiência de instrução, devidamente justificadas, mas 

que prolongaram em demasia a instrução deste processo. Desta feita, 

diante do não requerimento das partes à oitiva de testemunhas, dou por 

encerrada a instrução. Vista às partes, sucessivamente, no prazo de 15 

(quinze), para apresentação de memoriais finais escritas, intimando a 

advogada do requerido. Em seguida, conclusos para sentença. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54731 Nr: 690-24.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECVP, Amanda Cristina Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

traga aos autos os dados da conta bancária da autora, para o depósito da 

pensão alimentícia pelo empregador do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60524 Nr: 597-27.2017.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60912 Nr: 809-48.2017.811.0022

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, MABdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da devolução da carta precatória Ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55018 Nr: 779-47.2016.811.0022

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdice Vieira Santos

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

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o advogado da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado no endereço declinado na petição Ref: 39, 

devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58467 Nr: 2238-84.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 552 de 645



Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para apresentar memoriasi 

finais do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58889 Nr: 2421-55.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane da Rocha, Evanildo Eucares de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, Marcelo Agdo Cruvinel - OAB:11834

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu Evanildo Eucares de Araujo, para 

apresentar as razões do recurso de apelação Ref: 128, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45394 Nr: 1164-63.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Paula de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para no prazo legal apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49322 Nr: 358-91.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51449 Nr: 1201-56.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Marques 

Martins de Oliveira - OAB:MT 20.326

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu para no prazo legal apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46776 Nr: 1756-10.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Pereira Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal, 

apresente as razões do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50668 Nr: 867-22.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abner Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edival Vito - OAB:19830/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48100 Nr: 29-79.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para no prazo legal apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54726 Nr: 688-54.2016.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Oliveira da Fonseca

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Marli Oliveira 

da Fonseca na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, 

devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 30 de setembro 

de 2015, conforme fls.13-14.Declaro extinto o processo, com resolução 

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

Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 

1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, 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).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da em 

que cada prestação se tornou devida.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 2° do art. 

475 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário. Pedra Preta-MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 2125-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Inácio Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu para apresentar memoriais finais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52176 Nr: 1523-76.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52439 Nr: 1605-10.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionei Alves de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60901 Nr: 807-78.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Felipe Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Chagas 

Ribeiro - OAB:7026-MT, RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO - 

OAB:19352/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os defensores do réu, para no prazo legal, apresentarem 

as razões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55631 Nr: 940-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa 

do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45230 Nr: 1029-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvin Aparecido Carmo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a defensora do réu, para no prazo legal apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45960 Nr: 1418-36.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robinson dos Reis Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48528 Nr: 152-77.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para no prazo legal apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59480 Nr: 106-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52910 Nr: 66-72.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Jesus Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para no prazo legal apresentar 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63031 Nr: 1802-91.2017.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenilson Augusto da Silva, Luciana Martins Borges da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho 

Oliveira Garcia - OAB:OAB/MT 20.011-A, Fabiane Gomes Pereira - 

OAB:19.459-E, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013-A-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo legal apresente 

impugnação a contestação Ref: 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60168 Nr: 426-70.2017.811.0022
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Lucia Helena Vaz 

Porto, Alairton Ferreira da Silva, Lazaro Ferreira da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça Ref: 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 1086-35.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: D H Massuia Me, Daniel Henrique Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia de Lima & Nossol Ltda., Vera Lucia 

Nossol, Tiago Henrique Nossol Garcia de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça Ref: 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51324 Nr: 1142-68.2015.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maíza Carita Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos da autora, para que no prazo legal, 

apresente as contrarrazões ao recurso de apelação Ref: 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62402 Nr: 1540-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei João de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dr.Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18254-B, para promover a 

defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60578 Nr: 630-17.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Center Com. Varejista de Mat. para 

Constr. LTDA ME, Paulo Cézar Alves de Souza, Glaciana Garcia da 

Silveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da petição juntada pelo executado Ref: 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53348 Nr: 244-21.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMP, JEMSP, Alessandra Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Eguimar Polesso, Nadir Oliveira 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Geraldo de Lima - 

OAB:6.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57999 Nr: 1993-73.2016.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca da Conceição Sobrinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA 

SACHETTI - OAB:16338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando as patronas da autora, para que no prazo de 10 

(dez)dias, manifeste sobre o laudo pericial Ref: 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58114 Nr: 2059-53.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAdB, EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

João Faustino Neto - OAB/MT nº 10.364-A, para apresentar as razões da 

apelação dos réus, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51321 Nr: 1139-16.2015.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Costa da Conceição Contó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos da autora, para que no prazo legal apresente 

as contrarrazões ao recurso de apelação Ref: 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60605 Nr: 653-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Garcia dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 
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OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 

23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62657 Nr: 1650-43.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros de Araújo 

- OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa da 

requerida, para tanto apresentar contestação, prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50477 Nr: 787-58.2015.811.0022

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASF, AJF, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

Ref: 102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 763-59.2017.811.0022

 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): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP, Anita Alves Camilo, Walter Batista Camilo

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o advogado da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação no endereço declinado na 

petição Ref: 21, devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site 

www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de pagamento aos autos 

para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52076 Nr: 1487-34.2015.811.0022

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marilete Ferreira dos Santos, LFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Neves Torres Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:19871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da juntada do ofício Ref: 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55916 Nr: 1086-98.2016.811.0022

 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 Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda - 

COMAJUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Vieira, Lucinete de Fátima Silverio Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça Ref: 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48260 Nr: 81-75.2015.811.0022

 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: Nelson Duran Luque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. F. de Oliveira - Produtos Veterinários, Paulo 

Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Del Claro Junior - 

OAB:OAB/MT 11843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos 

Santos. - OAB:12.062

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de NELSON DURAN LUQUE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54970 Nr: 759-56.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdice Vieira Santos

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

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça Ref: 43.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53846 Nr: 415-75.2016.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. de Jesus & Souza Dourado Ltda ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Combustível Areia Branca Ltda, 

Camilo & Carvalho Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62436 Nr: 1558-65.2017.811.0022

 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: Alex Cristiano da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9892-B, para promover a defesa 

do requerente, para tanto manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 461-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos dos Santos Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) compareça perante esta Secretaria da Única Vara da Comarca de 

Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida nesta data, para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, na Comarca de 

Alto Garças/MT, devendo recolher as custas de distribuição e a diligência 

do Sr. Oficial de Justiça no Juízo Deprecado, conforme despacho Ref: 42.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-36.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. ORLATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI OAB - 

MT18849/O (ADVOGADO)

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogados do(a) 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO BUENO A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para apresentar as suas contrarrazões, no prazo legal. 

Processo: 8010029-36.2014.8.11.0022; Valor causa: R$ 7.367,77; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: J. R. ORLATO - ME Parte Ré: ESTADO DE MATO 

GROSSO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

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

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-66.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

18/04/2018 Hora: 16:00, JUNTAMENTE COM A PARTE AUTORA, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000160-66.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 27.167,65; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: PABIELLE QUIRINO DE 

CARVALHO Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 26 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para que, no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, Nº DO PROCESSO: 

1000178-87.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 
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443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 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: Helen Cristina Cabral 

Ferreira - OAB:11.782, JERUZA DE FATIMA AJALA LOUBET - 

OAB:18750

 CÓDIGO: 146194

DECISÃO

VISTOS

Trata-se de Ação de Divorcio de Vinculo Matrimonial proposta por JOÃO 

GUILHERME DA SILVA em face de MAYRA MARGARETH AJALA LOUBET 

SILVA.

É o relatório.

 Decido.

Defiro o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103667 Nr: 2997-98.2014.811.0028

 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: MPE, DMdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 103667

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de Medida de Proteção ao Idoso c/c Antecipação de Tutela 

ajuizada pelo Ministério Público em favor das Idosas Sra. Dalvina Mendes 

de Paula e Sra. Sergia de Paula Mendes.

Na Juntada do Ministério Público de ref. 46, que informou a demanda 

perdeu seu objeto uma vez que as Senhoras não se encontram, mas em 

situação de risco.

 Requer, por fim, a extinção da ação.

Dessa forma, é evidente a perda do objeto da presente demanda.

Isto posto, com fundamento no art.485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149456 Nr: 61-61.2018.811.0028

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLGC, Elizete Maria Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Constantino Antônio da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NOBREGA - 

OAB:6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Busca e 

Apreensão de Documentos c/c Pleito Liminar proposta por T. L. G. C. 

representada por sua genitora ELIZETE MARIA GUIMARÃES em face 

CONSTANTINO ANTÔNIO DA CUNHA.

 Aduz a inicial que a requerente, representada por sua genitora, é filha do 

Sr. Reginaldo Antônio da Silva Cunha, que veio a falecer no dia 29 de 

dezembro de 2017.

Por ser a requerente a única filha do de cujus, requer a busca e 

apreensão dos documentos do seu genitor, a fim de que possa ingressar 

com os trâmites legais para o recebimento dos benefícios devidos em 

razão do falecimento do mesmo.

Sustenta que as tentativas de tratativa amigável com a família do de cujus 

restaram infrutíferas.

É o relatório.

Decido.

Requer a autora, em sede de tutela antecipada a entrega dos documentos 

descritos na inicial.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

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

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

No caso em análise, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do 

direito da parte requerente, uma vez que não há comprovante de 

notificação extrajudicial feito pela requerente, documento essencial para 

comprovar a recusa na entrega dos documentos requisitados, capaz de 

justificar o ingresso do pedido pela via judicial.

Para o deferimento da medida de busca e apreensão de documentos é 

essencial a comprovação da recusa do requerido.

Não restando comprovados os requisitos autorizadores da concessão da 

tutela antecipada requerida, qual seja, a comprovação da notificação 

extrajudicial para entrega de documentos, bem como o direito 

incontestável da autora, se faz necessário maior instrução probatória.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do 

NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do 

NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 30100 Nr: 597-24.2008.811.0028

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFSdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdS

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 30100

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista o retorno da missiva, dê-se vistas a DPE.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149456 Nr: 61-61.2018.811.0028

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLGC, Elizete Maria Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Constantino Antônio da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NOBREGA - 

OAB:6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o dia 11/04/2018, às 15:00 horas, perante este Juízo e 

Comarca de Poconé/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 1051-91.2014.811.0028

 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: Ipólito Mendes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

impugnar a contestação de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114630 Nr: 2871-14.2015.811.0028

 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: Benedita Silva de Proença

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 INTIMANDO a parte autora, que a requerida INSS, apresentou Recurso de 

Apelação no prazo legal - ref. 45, devendo apresentar as contrarrazões 

do recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144312 Nr: 5902-71.2017.811.0028

 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 Jose dos Santos Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141764 Nr: 4834-86.2017.811.0028

 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: Elisa Gonsalina Mendes Correa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência anteriormente aprazada para o 

dia 23 de agosto de 2018 às 14h30min, conforme despacho de ref. 19.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150236 Nr: 339-62.2018.811.0028

 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: Serviço Social do Comercio - SESC PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY PEREIRA PORTELA - ME (Império 

Online Publicidade)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - 

OAB:7481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o dia 02/05/2018, às 13:00 horas, perante este Juízo e 

Comarca de Poconé/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145082 Nr: 6263-88.2017.811.0028

 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: Carlos Augusto da Silva, Iara Maria Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Agmar da Costa, Maria Berenice da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora que, encontra-se designada audiência de 

Conciliação para o dia 11 de Abril de 2018, às 15h20min, perante este 

Juízo e Comarca, devendo ainda efetuar depósito Identificado com o 

Código do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - CNPJ 

00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, conta-corrente 

25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir o mandado de 

citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146929 Nr: 7500-60.2017.811.0028

 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: Luciana Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para no 

prazo legal, impugnar a contestação de ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147146 Nr: 7598-45.2017.811.0028

 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: Ana Rosa Gil do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Datoroy Canavarros Freire, Sandra 

Terezinha Barros Freire
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 15h40min. INTIMANDO ainda, 

que encontra-se nesta Secretaria para retirada e distribuição, a Carta 

Precatória expedida, para citação da Requerida na Comarca de Várzea 

Grande/MT, bem como deverá efetuar depósito Identificado com o Código 

do processo acima mencionado, da diligência no valor de R$ 30,00 ( trinta 

reais), na Conta Judicial de Fórum da Comarca de Poconé/MT - CNPJ 

00.156.072/0001-22, Banco do Brasil s/a - agência 0662-9, conta-corrente 

25.275-1, para que o Sr. Oficial de Justiça, possa cumprir o mandado de 

citação e ofício ao CRI desta Comarca, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147032 Nr: 7534-35.2017.811.0028

 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: Ana Cristina Rodrigues

 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, para no prazo legal 

impugnar a contestação de ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 7380 Nr: 10-85.1997.811.0028

 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: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garimpagem Rondon LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helena Patrícia Freitas - 

OAB:79760/MG, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Errera - OAB:3.365-A

 Intimar para no prazo legal manifestar nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53985 Nr: 243-28.2010.811.0028

 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: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Nazario Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178, Edemilson Koji Motoda - OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 78534 Nr: 1006-58.2012.811.0028

 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: João Basilio dos Santos, Marileuza Maciel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Marizeti Benedita da Silva 

Santos, Leomar de Tal

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

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123/PR

 Intimar as partes do retorno dos autos à Comarca e para no prazo legal 

manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44663 Nr: 1086-27.2009.811.0028

 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: Gonçalo Romualdo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora Federal - OAB:13201/MT

 Certifico e dou fé que, foram scaneadas todas as peças destes autos, 

voltando a tramitar de forma eletrônica (Apolo Eletrônico)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74961 Nr: 2481-83.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Jackes do Carmo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliana Leticia do Carmo - 

OAB:12.261/MT, Valeria Baggio Richter - OAB:4.676/MT

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

OAB:12.208-A/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.78/79

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132280 Nr: 813-67.2017.811.0028

 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: PCPL, RCAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:15682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acercca da sentença de ref. 19.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66133 Nr: 495-94.2011.811.0028

 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: Sandra Terezinha Barros Freire, Fabricio do Carmo 

Dorileo Malgaresi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Datoroy Canavarros Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT, Simony Maria da Silva Rocha - OAB:15447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data faço juntada da decisão proferida 

nos autos - Cód. 147146 - de AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE 

NEGOCIO JURÍDICO, COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ANA ROSA 

GIL DO AMARAL em face de ESPÓLIO DE DATAROY CANAVARROS 

FREIRE. Narra a autora que em 16.10.2010 realizou com o Sr. Dataroy 

Canavarros Cavalcante um contrato particular de compra e venda sobre 

direitos de crédito de um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal 

totalizando R$80.000,00. Afirma que efetuou o pagamento de R$32.000,00 

ao vendedor assumindo um saldo devedor de R$47.630,00 junto à Caixa 

Econômica Federal, sendo-lhe outorgada procuração pública com 

autorização de transferência/alienação do referido imóvel. A autora, por 

sua vez, mediante Escritura Pública de Compra e Venda alienou o imóvel à 

pessoa de Fabrício do Carmo

Dorileo Malgaresi. E, com fundamento no art.300 do CPC, DEFERIDO 

PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA pretendida determinando a 

suspensão do inventário de código 66133 quanto ao imóvel objeto da 

presente lide até decisão posterior. Junte-se a presente decisão nos 

AUTOS 66133, devendo ser lançada a ADVERTÊNCIA ACERCA DA 

SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO EM RELAÇÃO AO REFERIDO IMÓVEL e 

averbado no cartório de registro de imóvel.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147661 Nr: 7807-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: Joselito Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdurão do Povo, Geny Vieira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora que encontra-se designada audiência de 

conciliação para o dia 11/04/2018, às 16:00 horas, devendo efetuar 

depósito Identificado com o Código do processo acima mencionado, da 

diligência no valor de R$ 28,00 ( vinte e oito reais), na Conta Judicial de 

Fórum da Comarca de Poconé/MT - CNPJ 00.156.072/0001-22, Banco do 

Brasil s/a - agência 0662-9, conta-corrente 25.275-1, para que o Sr. 

Oficial de Justiça, possa cumprir o mandado de intimação, expedido nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3808 Nr: 2-70.1981.811.0028

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Félix Marques - OAB:183778A

 DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de fls.367/369 uma vez que o executado deve ser 

representado nos autos pelo inventariante do espólio, não havendo que se 

falar em litisconsórcio.

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, dar prosseguimento ao feito requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148366 Nr: 8124-12.2017.811.0028

 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: Eva Xavier de Souza

 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 a parte autora acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 5536 Nr: 226-36.2003.811.0028

 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: Lenir Alves do Rosário Nunes, Maria Zenir Alves do 

Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Pinto de Queiroz, Creusa 

Pinto de Queiroz, Pedro Jorge Pinto de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Cesar Mesquita - 

OAB:5036/MT

 CÓDIGO: 5536

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de 

determinou a realização de exame de DNA.

Sustenta que a decisão foi contraditória uma vez que ora determina a 

realização de exame de DNA as expensas do Estado, ora imputa o 

pagamento à parte ré caso o exame seja negativo.

Pois bem.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

Os embargos merecem acolhimento.

Analisando a decisão atacada verifico que, de fato, embora o juízo tenha 

determinado a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso para o 

custeio do Exame de DNA, o relatório das ocorrências imputa ao réu o 

pagamento do procedimento em caso de resultado negativo.

Dessa forma, há de se reconhecer o erro material constante na decisão 

com o fim de excluir do seu bojo os termos que fazem referência ao 

custeio do exame em caso de resultado negativo.

Assim, por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para retificar o termo de audiência de fl. 257/258, excluindo do termo o 

seguinte parágrafo: “O custo do exame (R$ 7.798,00) será arcado pela 

parte ré e, em caso de resultado negativo deverá a requerente 

reembolsá-lo do valor.”

Oportunamente, DETERMINO o imediato cumprimento integral da decisão de 

fl.257/258.

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.: 108847 Nr: 1307-97.2015.811.0028

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 108847

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Guarda com Pedido Liminar de Busca e Apreensão.

Citado, o requerido não contestou.

O MP manifestou pela decretação de revelia a ref. 19.

Todavia, é de se salientar que ela não induz à presunção de veracidade, 

um de seus efeitos, face à natureza da causa, em consonância com o art. 

345 inciso II c/c 346 inciso II, ambos do CPC/2015.

 Dessa forma, DECRETO A REVELIA, com todos os seus efeitos à 

exceção da presunção de veracidade da matéria fática no que tange ao 

pedido de guarda.

Dito isso, dou o feito por saneado.

Tendo em vista que não há provas suficientes para o julgamento 

antecipado nos termos do art. 396 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora 

para especificar as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 

348 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 126576 Nr: 2943-64.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

OAB:
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 CÓDIGO: 126576

DECISÃO

VISTOS,

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das parcelas vencidas à propositura da demanda ou 

justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o pronunciamento 

judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do art.528, §3º e §7º 

do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146250 Nr: 7085-77.2017.811.0028

 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: Rubens Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, que juntou comprovante de rendimento com valor líquido superior 

a R$6.000,00, de forma a contradizer a hipossuficiência alegada.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Havendo o recolhimento das custas, REMETAM-SE os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do CPC.

Cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109025 Nr: 1369-40.2015.811.0028

 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: Antonia Dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 109025

DECISÃO

 VISTOS

Intime-se a perita nomeada nos autos para que complemente a perícia, 

agendando nova data para a perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, não ultrapassando 60 (sessenta) dias, devendo a data ser 

informada ao Oficial de Justiça para posterior intimação das partes.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames.

 Após, vistas as partes para se manifestarem em 5 dias, fazendo os autos 

imediatamente conclusos.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10 de maio de 

2018, às 14h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119804 Nr: 984-58.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Glória da Silva Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Fernanda Pagoto- 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 119804

DECISÃO

VISTOS,

Por se tratar de verba alimentar, determino que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício de aposentadoria por idade rural a parte autora, 

conforme sentença de ref. 54 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária de R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil) reais.

Após, oficie-se a este juízo, para comprovar a implantação do beneficio.

Cite-se o executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 7719-73.2017.811.0028

 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: Anderson Benedito Pedroso da Costa

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147432

DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63781 Nr: 2502-93.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS, Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 CÓDIGO: 63781

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147529 Nr: 7756-03.2017.811.0028

 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: Benedito Campos de Assis

 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:

 CÓDIGO: 147529

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Segurado Especial.

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 instrução e julgamento para o dia 22 

de agosto de 2018, às 14h30min.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147486 Nr: 7744-86.2017.811.0028

 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: Andressa Santana de Souza da Costa

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147486

DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento, 

tendo em vista que não houve acordo entre as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142410 Nr: 5110-20.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BOM SENHOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADETHE COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142410

DECISÃO

VISTOS

Trata-se de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial proposta por 

COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BOM SENHOR em face de 

BERNADETHE COSTA RIBEIRO.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93704 Nr: 2518-42.2013.811.0028

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barreto de Oliveira, Jackson Barreto 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ignes Maria Mendes 

Linhares - OAB:4979/MT, Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 CÓDIGO: 11184

DECISÃO

VISTOS,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Certifique o trânsito em julgado. Se tiver transitado em julgado, cite-se o 

executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147583 Nr: 7770-84.2017.811.0028

 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
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 PARTE AUTORA: CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742, 

Rodrigo Silveira - OAB:12963, Thiago Silveira - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Trata-se de pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela 

antecipada nos autos da presente Ação de Interdição de Pródigo com 

Pedido de Curatela Provisória e Antecipação da Tutela.

Alega o requerente que os motivos que fundamentaram o indeferimento da 

liminar não merecem subsistir, uma vez que a inicial encontra-se 

plenamente instruída com as provas que justificam a determinação da 

interdição provisória do Sr. Aloisio.

Entretanto, o embasamento do requerente resume-se a meras alegações, 

as quais são incapazes de desconstituir as razões fundamentadas da 

decisão que indeferiu de plano a tutela antecipada requerida.

 O boletim de ocorrência juntado ao processo não tem o condão de 

comprovar a necessidade do deferimento da tutela antecipada, tendo em 

vista que se trata de declaração unilateral.

Ademais, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.

 Nesse diapasão, ante a inexistência de novos fatos ou provas 

supervenientes capazes de modificar a decisão anteriormente proferida, 

não há que se falar em reconsideração.

Ante o exposto, MANTENHO A DECISÃO anteriormente proferida por seus 

próprios fundamentos, considerando que não há nos autos circunstâncias 

capazes de modificar a determinação anteriormente prolatada.

Aguarde-se realização de audiência já designada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112033 Nr: 2143-70.2015.811.0028

 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: Sebastião Ferreira da Silva, Lindinalva Ferreira da Silva, 

Leda Vilma Ferreira da Silva, Vianir Maria da Silva, Lizioniria da Silva 

Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Benedito Nunes Magalhães, 

COOPERATIVA DE PROD.TRAB. E TRANSPORTES PRODUTORES E 

EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO, 

Aloysio Rodrigues do Prado, 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Poconé-MT., Marcelo de Andrade Zagonel, Tairine Fernanda da Silva 

Magalhães, Eliane Candida Assis Zagonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre a juntada da carta 

precatória de ref. 48.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-23.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO CARMO MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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: 

0010395-11.2015.811.0045 Polo Ativo: ROSENIL DO CARMO MONGE DA 

SILVA Polo Passivo: NATURA COSMÉTICOS S.A VISTO, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se se Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Dano proposta 

por ROSENIL DO CARMO MONAGE DA SILVA em face de NATURA 

COSMÉTICOS S/A Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da 

Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira 

do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Conforme 

mostram os documentos trazidos com a inicial, a autora alega que seus 

dados pessoais foram incluídos nos órgãos de proteção ao credito de 

maneira indevida, alega ainda desconhecer tal divida que teria dado origem 

ao fato. Apresentada na contestação a comprovação da reclamante em 

relação de prestação de serviços autônomos na modalidade de 

consultoria de vendas, a qual foram apresentados ficha de cadastro para 

a revenda (devidamente assinada), demonstrando assim existir vinculo 

entre as partes. A parte autora por sua vez, nada comprovou, tão 

somente alegando acerca de que desconhecia a existência do debito da 

qual não seria devida a negativação do seu nome. Pelo simples manusear 

dos autos, verifica-se que não tem razão o autor em exigir danos morais, 

tendo em vista que não restou comprovado que seria indevida a inclusão 

do nome do reclamante no SPC. Cabendo assim a parte autora 

comprovação da alegação, já que não se aplica a inversão do ônus da 

prova no caso de não se tratar de relação de consumo. Além do mais está 

comprovado o vínculo contratual entre as partes. Todavia, a dinâmica 

apontada inicialmente comprova simples aborrecimento, dissabor comum, 

tolerável pela parte autora, sendo exagerada a condenação. Vale anotar, 

por fim, o conceito de dano moral nas palavras do professor Sergio 

Cavalieri Filho ? ?só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira 

intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe 

aflições, angustias e desequilíbrio em seu bem-estar? (pág.76, Programa 

de Responsabilidade Civil). Assim, fixada a essência do prejuízo que deve 

ser reparado, concluo que não existe qualquer dano a ser indenizado, 

pois, não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma indústria do dano 

moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um dano de ordem 

extrapatrimonial. São ações dessa natureza que paralisam a máquina 

judiciária, em detrimento das execuções de real interesse econômico, já 

que tanto as grandes como as pequenas demandas exigem o mesmo 

trabalho de todos que atuam nos processos. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão a inicial, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos 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. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015720-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Contratual e de Débito c/c Indenização por Danos Morais em que Marilene 

Nunes da Silva e OI S/A formularam acordo em audiência de conciliação, 

consoante se infere à mov. 17, postulando pela sua homologação. 

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 
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apresentada em juízo. 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. Expeça-se o necessário. 

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: 8010107-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISIO DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010107-41.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DEONISIO DA COSTA LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte requerente juntou documento assinado e datado de 27/06/2017, 

manifestando pela desistência do processo (Id 10282146). 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. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. 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 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: 8013439-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013439-79.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TETULA DE URGENCIA, proposta por ODAIR JOSE OLIVEIRA em face 

de OMNI S/A CREDITO FINCNACIAMENTO E INVESTIMENTO. Designada a 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2017, presente o advogado da 

parte requerente, que manifestou pela desistência do processo nos 

termos do Enunciado 90 FONAJE, em razão de mudança do requerente 

para outra comarca. Presente também a reclamada que foi favorável ao 

pedido de desistência e requereu a extinção dos autos. (Id 9414833). 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. REVOGAR a tutela 

deferida no Id 8665779. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

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 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: 8013124-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NUNES DE ARRUDA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013124-85.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CARLOS NUNES DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8656954. Cumpre salientar que a parte requerida juntou 

aos autos comprovante de pagamento, atestando o cumprimento do 

acordo entabulado no Id 8656964. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência a EXTINÇÃO do 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 PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. 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 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: 8013208-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELECI NUNES CORREA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013208-86.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELECI NUNES CORREA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8657127, cujo valor for depositado na conta do patrono da 

parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida no Id 8657138. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 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 PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. 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 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: 8010600-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MUNIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 
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(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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010600-81.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE MUNIS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8785804 datado de 10/07/2017, cujo valor seria 

depositado na conta do patrono da parte requerente no prazo de 15 dias 

úteis. Decorrido o prazo determinado entre as partes, sem manifestação 

nos autos. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 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 PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. 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 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: 8016546-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARICERMA MARIA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016546-68.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARICERMA MARIA BASTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do patrono da 

parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. 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 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: 8014024-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RAMOS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014024-34.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VERA LUCIA RAMOS SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos Id 10990625, cujo valor foi depositado na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida Id 11417367. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Determino o desentranhamento 

do comprovante de pagamento anexo no Id 11417141, tendo em vista que 

não pertence a presente demanda. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. 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 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: 8013154-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE VASCONCELOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013154-23.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA LUCIA DE 

VASCONCELOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8657013. Cumpre salientar que a 

parte requerida juntou aos autos comprovante de pagamento, atestando o 

cumprimento do acordo entabulado no Id 8657016. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência a EXTINÇÃO do 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 PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. 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 

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: 8010650-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 
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Danos Morais em que Maria Zita de Arruda Almeida e Telefônica S/A 

formularam acordo extrajudicial, consoante se infere à mov. 23, 

postulando pela sua homologação. 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. 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. Expeça-se o necessário. 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: 8016798-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE FATIMA BARBOSA DA SILVA SHIMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016798-71.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDIANE FATIMA BARBOSA DA 

SILVA SHIMADA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por EDIANE FÁTIMA BARBOSA 

DA SILVA SHIMADA em desfavor de TLEFONICA BRASIL S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

se apresenta imprescindível a realização de perícia grafotécnica para 

solução do litígio, em razão da semelhança nas assinaturas. No caso, a 

parte requerente sustenta que jamais solicitou serviços de linha telefônica 

fixa ou móvel, que nada deve a parte requerida, pretendendo a declaração 

de inexistência de débito A parte requerida apresentou na contestação 

como provas, termo de adesão e contratação de serviços SMP 

devidamente assinado pela requerente e a cópia do RG (Id 8585206). 

Porem suscitou como preliminar - matéria de maior complexidade - 

necessidade de prova técnica. 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 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

instrumento particular acostado aos autos pela parte requerida, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO da 

presente demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, 

II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8010441-12.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010441-12.2015.8.11.0028 REQUERENTE: FRANCISCA DE ARRUDA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se se AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTENCIPADA proposta por FRANCISCA DE ARRUDA, em face de CLARO 

S/A. Analisando os autos verificou-se que as partes compuseram acordo 

extrajudicial datado de 19/06/2017 (Id 8497776), na qual a parte requerida 

se comprometeu ao pagamento no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais) referente ao título executivo judicial constituído nos 

autos, bem como o cancelamento dos contratos n. 021/07976080-0 e 

021/09948666-7, além de dar baixas no nome da autora junto aos órgãos 

de proteção ao credito. Cumpre salientar que a parte requerida juntou os 

comprovantes do pagamento e das demais obrigações. (Id 8314783 e 

9314776) ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

EXTRAJUDICIAL por sentença, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência, a EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. 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 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: 8014782-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO GONCALVES DO PRADO (REQUERENTE)

SILVIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

ANA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADELIA DE ALMEIDA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014782-47.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIA GOMES DE 

ARRUDA, SILVIO GONCALVES DA SILVA, ADELIA DE ALMEIDA 

FERREIRA GOMES, ANA ROSA DE OLIVEIRA, MARIA CONCEICAO 

GONCALVES DO PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ADELIA DE ALMEIDA FERREIRA GOMES, 

ANA ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES DE ARRUDA, MARIA 

CONCEIÇÃO GONÇALVES DO PRADO E SILVIO GONÇALVES DA SILVA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Uma das partes requerentes, a Sra ADELIA DE ALMEIDA FERREIRA 

GOMES, requereu desistência da presente ação, conforme documento 

juntado no Id 10260374. 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 somente da parte ADELIA DE ALMEIDA 

FERREIRA GOMES, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dê 

prosseguimento dos autos para as demais partes. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 
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9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria 

para as devidas providencias. 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 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: 8015759-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015759-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA PENHA 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

CARLOS ROBERTO ROBERTO DA PENHA em desfavor de NASCETES DO 

XINGU LTDA Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte requerente. Na presente 

demanda é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

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, incumbe 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 destas 

premissas e diante das provas produzidas pelas partes, tenho que os 

fatos alegados na inicial restaram comprovados. Narra a inicial que o 

requerente foi surpreendido na data de 25/04/2016 com a interrupção 

súbita no fornecimento da água, cuja comunicação apontava os débitos de 

01 e 02/2016, porem as faturas estavam devidamente pagas em 

06/04/2016, conforme comprovantes nos autos. Em contestação a 

requerida afirma que o corte foi realizado em razão dos débitos dos 

meses de 01 e 02/2016. E que fora restabelecido no dia seguinte ao corte, 

em 26/04/2016. Afirma que não há danos morais a ser reparados em 

razão de não ter sofrido com a falta de água, pois o fornecimento fora 

restabelecido no dia seguinte, não havendo tempo suficiente que lhe 

causasse a falta de água na residência. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte requerente, ressaltando que a falha ocorreu por falta de cuidados 

nos procedimentos realizados pela Requerida, a interrupção se deu no dia 

25/04 e as faturas foram pagas no dia 06/04, em tempo hábil para ter sido 

realizado a baixa nos sistema. Portanto, os fatos são incontroversos e a 

ação impende ser, de plano, julgada procedente sendo desnecessário 

efetuar maiores fundamentações. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 

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. 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). Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. 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 requerente, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art 487, I, do 

CPC para: CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ao pagamento 

ao requerente, da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8010400-45.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVAN TEIXEIRA DE CASTRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 

0010400-33.2015.811.0045 Polo Ativo: REGIVAN TEIXEIRA DE CASTRO 

SANTANA Polo Passivo: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos 

Morais. As partes compuseram acordo na extrajudicial realizada em 

19.07.2016 (mov. 17), cujo pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a ser realizado no prazo de 20 dias uteis, conforme 

(mov. 20) requer seja o valor vinculado a conta bancaria diretamente na 

conta do advogado do requerente. A parte reclamada já comprovou 

quitação do acordo no mov. 19, com a juntada do comprovante de 

pagamento. 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. PRI. Expeça-se o necessário Sem custas nos 

termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010514-13.2017.8.11.0028 REQUERENTE: FRANCISCA MARIA DE 

CAMPOS OLIVEIRA REQUERIDO: MOTO CAMPO LTDA VISTOS, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. A 

reclamada levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não ser a 

pessoa responsável pela negativação. Porém analisando aos autos, 

nota-se no extrato do SPC/SERASA que o nome expresso da empresa 

que fez o apontamento é o mesmo da empresa ora requerida. Por essa 

razão não há que se falar em ilegitimidade passiva, REJEITO a preliminar 

suscitada. Trata-se de AÇÃO NEGATIVA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO 

DANO MORAL c/c TUTELA ANTECIPADA proposta por FRANCISCA MARIA 

DE CAMPOS OLIVEIRA em desfavor de MOTO CAMPO LTDA. Anote-se 

que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi 

a parte requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome 

da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos. 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 se presumirem verdadeiros os 

fatos não impugnados. Sustenta a parte Requerente que foi surpreendida 

ao tentar fazer uma compra no crediário, este foi negado em razão da 

negativação apontada no SPC no valor de R$ 465,75 - inserida pela 

empresa, ora requerida. Afirma que não reconhece a empresa, pois nunca 

contratou consorcio ou financiamento com a requerida e desconhece a 

suposta cobrança. Por outro lado, com a contestação a requerida, afirma 

que não e a responsável pela cobrança, indica a empresa Moto Raça, 

situada em Várzea Grande. Porém não comprova suas alegações. E 

ainda, após deferia a tutela a retirar o nome da requerente do SPC, esta 

junta o cumprimento da determinação judicial. Razão pela qual deve ser 

declarada a inexistência do debito em nome do requerente. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos 

cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou 

inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Constatada a indevida inscrição do nome do requerente em 

órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja 

a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito no valor de R$ 465,75 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e 

setenta e cinco centavos) referente ao contrato 605009783149201. b) 

TORNAR definitiva a tutela deferida (Id 8612240) para a parte requerida 

providenciar a exclusão do nome da requerente dos órgãos de proteção 

ao crédito referente ao débito supracitado, bem como c) CONDENAR a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em 

favor do requerente a título de danos morais, devendo ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 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 Cecilia 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: 8010685-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZAELMA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação 

por Danos Morais com Tutela de Urgência em que IZAELMA ALMEIDA DA 

SILVA e TELEFÔNICA S/A formularam acordo em audiência de conciliação, 

postulando pela sua homologação. 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. Expeça-se alvará competente. 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: 8010307-82.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON LUCIANO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010307-82.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARILTON LUCIANO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Trata-se se RECLAMAÇÃO 

(INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/c PEDIDO 

DE LIMINAR EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NO SPC), proposta por 

MARILTON LUCIANO DE ARRUDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Narra a inicial que a requerente foi negativada pela reclamada por uma 

divida indevida, desconhece a divida inserida nos órgãos de Proteção ao 

Crédito (Serasa e SPC) nos valores de R$ 128,55 (cento e vinte e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos). Afirma ainda, que não conhece a 

empresa requerida e desconhece qualquer transação nos valores 

indicado no extrato. Em sede de contestação, a requerida não logrou êxito 
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em demonstrar a legitimidade da cobrança. Em que pese trazer aos autos 

o que relatório de ligações, porém deixou de juntar documento que 

comprova a contratação. O apontamento dos dados do reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. 

Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do alegado 

direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência de 

dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e ao 

réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. 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 insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) 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. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos para DECLARAR 

a inexistência do débito de R$ 128,55 (cento e vinte e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos), consequentemente, confirmar a liminar 

anteriormente deferida. Opino também por CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativação 

indevida, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Sem custas processuais 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. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon 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: 8019467-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019467-97.2016.8.11.0028 REQUERENTE: VANDERLEI MENDES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e 

§ 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. 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. Alega o autor que adquiriu via telefone 

um pacote de TV por assinatura da empresa reclamada, efetuando o 

pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), debitado no cartão de crédito, 

para instalação do serviço, contudo não houve a instalação até a data da 

propositura da ação. A reclamada, em sua defesa, aduz que agiu de 

maneira adequada para efetivação da instalação de equipamento, que 

somente não ocorreu por culpa exclusiva da parte autora. Contudo não 

juntou qualquer documento a contestação para comprovar que devolveu o 

valor cobrado da parte autora. Analisado o processo, verifico que embora 

a reclamada alegue que a instalação do serviço não fora realizada em 

razão da impossibilidade de entrar em contato com o Reclamante para 

agendamento da visita técnica, os documentos acostados pelo próprio 

reclamado demonstram que foram feitas diversas solicitações sem a 

devida prestação por parte da Reclamada. Sendo assim, diante do 

conjunto probatório existente no processo resta demonstrado que a 

Reclamada não procedeu à instalação do serviço na residência e nem 

apresentou qualquer justificativa plausível de sua omissão, fazendo com 

que o mesmo ficasse sem utilizar o serviço devidamente contratado, 

embora tivesse solicitado a sua instalação, e efetuado o pagamento 

conforme fatura de cartão de crédito. Logo, torna-se evidente o defeito na 

prestação do serviço, visto que a Reclamada não se dignou a cumprir 

aquilo que ela própria ofereceu e contratou com o Reclamante, vez que 

não instalou o serviço na residência do consumidor, nos termos do art. 14, 

§1º, I do CDC. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante 

decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora 

submetido pela Reclamada, o que agrava a responsabilidade da empresa, 

sendo, indubitavelmente, passível de indenização. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SKY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. INSTALAÇÃO TARDIA e ERRÔNEA DO SERVIÇO. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS 

VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 
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PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-RO - RI: 10094773320138220601 RO 

1009477-33.2013.822.0601, Relator: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data 

de Julgamento: 01/04/2015, Turma Recursal, Data de Publicação: Processo 

publicado no Diário Oficial em 07/04/2015.) Ante o exposto, nos termos do 

art. art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos constantes na inicial e o faço para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos em razão da falha na 

prestação de serviços, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais a partir desta decisão. DETERMINO que a Reclamada realize a 

instalação e ativação do serviço, nos termos contratuais mantido com o 

Reclamante, devendo comprovar nos autos o cumprimento da obrigação, 

no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados 

Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do recebimento 

desta intimação. Sem custas processuais 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. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon 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: 8014780-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO EMIDIO DELMAO (REQUERENTE)

CRISTINA VALERIANA SANTOS (REQUERENTE)

JUSCELINO COSTA LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIONISIO MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014780-77.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JUSCELINO COSTA LEMES DE 

OLIVEIRA, CRISTINA VALERIANA SANTOS, LUCINDO EMIDIO DELMAO, 

DIONISIO MARQUES DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por CRISTIANE VALERIANA SANTOS, DIONISIO 

MARQUES DA CUNHA, JUSCELINO COSTA LEMES DE OLIVEIRA e 

LUCINDO EMILIO DELMÃO em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Uma das partes requerentes, o Sr. 

LUCINDO EMILIO DELMÃO, requereu desistência da presente ação, 

conforme documento juntado no Id 8564319. 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 somente da 

parte LUCINDO EMILIO DELMÃO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Dê prosseguimento dos autos para as demais partes requerentes, 

devendo ser designada audiência de conciliação. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria 

para as devidas providencias. 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 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: 8018484-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0018484-40.2016.811.0028 Polo 

Ativo: CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO Polo Passivo: BANCO CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos, Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em 

decorrência de ato ilícito com pedido de tutela antecipada proposto por 

CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO, devidamente qualificada nos autos em 

face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, igualmente qualificada. Sustenta o 

reclamante que foi até uma loja do comercio local efetuar uma compra, 

tendo seu crédito negado uma vez que constava uma inscrição em seu 

nome junto ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de 456,56 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos), impostos pela reclamada. Por fim, alega que buscou contato 

com a requerida para resolução do problema, não logrando êxito, razão 

pela qual postula a antecipação de tutela. Em síntese, o relato. De início, 

verifica-se que a via eleita pelo reclamante se esbarra na vedação do 

artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: (...) II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; Com efeito, a competência da Justiça Federal está disposta no 

artigo 109 da Constituição Federal, in verbis: Art. 109. Aos juízes federais 

compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade 

autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho; II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País; III - as 

causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro 

ou organismo internacional; IV - os crimes políticos e as infrações penais 

praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 

contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça 

Eleitoral; V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, 

quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter 

ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; V-A as causas relativas a 

direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; VI - os crimes contra 

a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o 

sistema financeiro e a ordem econômico-financeira; VII - os habeas 

corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o 

constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 

sujeitos a outra jurisdição; VIII - os mandados de segurança e os habeas 

data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de 

competência dos tribunais federais; IX - os crimes cometidos a bordo de 

navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar; X - os 

crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução 

de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a 

homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a 

respectiva opção, e à naturalização; XI - a disputa sobre direitos 

indígenas. Sobre o tema, o Superior Tribunal Federal sumulou a matéria de 

competência: Súmula 511 - Compete à Justiça Federal, em ambas as 

instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e 

entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a 

ação fiscal, nos termos da CFde 1967, art. 119, §3º. Assim, há de se 

reconhecer a competência da justiça Federal para conhecer e julgar a lide. 

Ante de todo o exposto, de ofício, DECLINO A COMPETENCIA para 

conhecer e julgar a lide à Justiça Federal, nos termos do artigo 51, II da Lei 

n. 9.099/95 c/c §1º, do artigo 64 do CPC e artigo109 da CF. INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011026-64.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA APARECIDA DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE POCONÉ SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.R.I.C. Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Katia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018548-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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. 10. 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. Autorizo desde já expedição de alvará competente. 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: 8016256-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERCE JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016256-53.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ALAERCE JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamentado e decido O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS proposto por ALAERCE JOSE DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. O requerente alega na exordial, que foi 

surpreendido com a notificação do Cartório de Protestos da Comarca de 

Poconé-MT, a referida notificação se tratava da duplicata mercantil 

devidamente paga na data do vencimento 14/03/2016 no valor de R$ 

1.451,75. Alega ainda que embora tivessem o endereço completo dele, a 

entrega da notificação foi realizada no trabalho da sua esposa, nas mãos 

da secretária da escola, onde a mesma é professora. Causando 

constrangimento geral no local de trabalho e na região onde mora o 

requerente e a sua esposa. Afirma ainda que após contato com a 

empresa a mesma reconheceu o pagamento e efetuou a retirada do 

protesto na data 28/03/2017, reconhecendo assim que a dívida estava 

realmente paga. Por outro lado, com a contestação a requerida afirma que 

não há nenhuma irregularidade no contrato, nem na parte financeira. 

Relata ainda que não pode o autor pugnar a responsabilização do réu por 

apontar títulos inadimplidos, pois este agiu em exercício regular de direito, 

utilizando meio hábil a compelir o devedor ao pagamento da dívida. Narra 

ainda que a baixa do protesto deve ser realizada pelo credor, como 

preceitua o art. 26, da Lei n. 9.492/1997, não podendo o autor pugnar a 

responsabilização do réu por apontar títulos inadimplidos, pois este gira em 

exercício regular de direito, conforme demonstrado, pugnando pela 

improcedência da demanda. Instado a rebater a resposta, o reclamante 

impugnou a contestação e ratificou a peça inicial. Analisando os autos 

detidamente, nota-se que foi comprovado o pagamento na data do 

vencimento 14/03/2016, porem não há comprovação dos danos causados, 

pela simples entrega da notificação. No caso, embora possa ser 

reconhecido que não é correto a cobrança em local de trabalho, o ato não 

foge a qualificação de mero dissabor. A simples notificação do cartório de 

protesto à pessoa apontada como devedora não configura dano moral 

indenizável. Como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha 

ocorrido a cobrança indevida, é importante destacar que o evento não 

culminou em outras consequências jurídicas como inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito, excessivas cobranças e exposição a situação 

vexatória, a situações que, quando comprovadas, ensejariam indenização 

a título de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO 

RETIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. A necessidade da 

determinação da inversão do ônus da prova se impõe por cuidar o feito de 

típica relação de consumo e é eminente regra de julgamento do processo. 

O reconhecimento da inversão não elide a possibilidade de a companhia 

demonstrar minimamente a verossimilhança das suas alegações, 

contrárias às afirmações da demandante; diante da ausência de 

verossimilhança, de nada adianta estar a parte autora desincumbida do 

ônus probatório, porque este vem a ser facilmente cumprido pela parte 

contrária no feito. O prazo prescricional do direito de ação é de cinco 

anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não 

transcorreu até o ajuizamento da demanda. A cobrança se mostra 

indevida porque a autora alega não ter contratado os referidos serviços e 

a companhia não comprova suficientemente o contrário: cabia à 

demandada trazer aos autos a solicitação expressa e inequívoca do 

consumidor, desincumbindo-se do ônus da prova que lhe competia, em 

especial por se tratar de discussão de relação de consumo. O dano moral 

não ocorre à simples cobrança indevida, sequer inscrita em cadastros de 

devedores inadimplentes, ou demonstrados atos de cobrança ofensivos. 

(Apelação Cível Nº 70055427470, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 14/08/2013) 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 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 

Cecilia 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: 8015681-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LOEZINO GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015681-45.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LOEZINO GONCALO DE 

ARRUDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da lei 9.099/95 Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

LEOZINO GONÇALO DE ARRUDA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPLI. Segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Sustenta a parte requerente que ao 

tentar realizar uma compra no comércio local, teve seu crédito negado em 

decorrência de uma inscrição em seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito inserido pela parte requerida no valor de R$ 1.320,33 – contrato 

n. 1007901100007809. Afirma o requerente que não conhece o débito, e 

que buscou contato com a requerida, porém não obteve êxito em 

solucionar seu problema. Em contestação a parte requerida junta aos 

autos provas suficientes para elucidação dos fatos, ou seja, trouxe a 

cédula de crédito bancário – crédito consignado CAIXA, correspondência 

emitida ao requerente com a notificação e informação da cessão de 

crédito. Dessa forma fundamenta que a negativação ocorreu em razão da 

inadimplência das parcelas. Em que pese, na impugnação o requerente 

afirmar que quitou o empréstimo, através de desconto em folha de 

pagamento, este deixou de juntar provas que demonstrassem o 

pagamento das parcelas. Nota-se que não restou demonstrado a quitação 

das parcelas pelo requerente. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e em reparação por danos morais, pois sua 

negativação foi lícita em razão da inadimplência, assim não há 

configuração de danos morais. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigos 

54 e 55 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 Cecilia 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: 8017715-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOMIRO DE ARAUJO BASTOS (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. 12. 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: 8010009-90.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ALVES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010009-90.2015.8.11.0028 REQUERENTE: OSVALDO ALVES DE 

ARAUJO JUNIOR REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 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 DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por OSVALDO ALVES DE 

ARAUJO JUNIOR em desfavor de CLARO S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do 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. 

Narra a exordial que a requerida quem, negligentemente, promoveu o 

lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, a 

restrição no valor de R$ 478,05 (Quatrocentos e setenta e oito reais e 

cinco centavos) - contrato n. 954404689 inserida em 29/10/2014. Afirma 

que efetuou um acordo com a reclamada cuja forma de pagamento ficou 

estabelecida em entrada de R$ 100,00 e o restante em 05 x R$ 73,60. 

Pagou o boleto da entrada no valor de R$ 100,00 na data de 17/11/2014, 

conforme comprovante nos autos. Porém, o referido valor não foi dado 

baixa no sistema, não retiraram a restrição e não enviaram os boletos do 

restante das parcelas. A requerida em sua contestação logrou demonstrar 

a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico, juntou o termo de adesão de planos de 

serviço pós-pago SMP que o requerente adquiriu a linha 65 9238-2121, a 

qual foi habilitada em 21/12/2012, e nota-se que ele já possuía a linha 65 

9254-6704. Juntou as faturas da linha 65 9238-2121 justificando que o 

debito é oriundo dos meses de 02 a 06/2013. Afirma a reclamada que agiu 

no exercício regular de direito do credor, em cobrar os serviços prestados 

e não pagos. Na sua peça justifica que não consta nenhuma informação 

de acordo nos sistema interno, nem mesmo o pagamento do valor da 

entrada. Analisando detidamente o processo, nota-se que o boleto foi 

enviado por um e-mail denominado atendimento claro, o boleto possuía os 

dados do requerente e da empresa, o nome do arquivo como anexo ao 
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e-mail era o mesmo do contrato e no corpo do boleto tinha um texto 

“AC.10/11/2014 PARC.01/6”. Após a audiência de instrução, fora oficiados 

os bancos emitente do boleto (Citibank) e recebedor do boleto (banco do 

Brasil), em resposta nota-se que houve divergência na sequencia 

numérica do código de barra. Porém o Citi Bank – banco emitente informou 

que o titulo foi pago em 17/11/2017, no entanto foi rejeitado, por ano 

identificação do sacado, a devolução ao banco recebedor foi efetuado em 

18/11/2014. Ora, em que pese às alegações da reclamada, é certo que o 

requerente quitou entrada do acordo, conforme entabulado entre as 

partes, sendo injustificável a cobrança referente ao mesmo contrato. 

Contudo, após a informação do Citibank, restou demonstrado que a 

requerida realmente não recebeu o crédito. Não há que se falar em 

reparação por dano moral em razão de não ter ocorrido o ato ilícito na 

negativação, uma vez que ficou demonstrado que a reclamada realmente 

não recebeu o crédito referente ao valor da entrada paga pelo requerente 

em 17/11/2014. Deixo de imputar a obrigação de reparação pela requerida, 

ocorrida por atos alheios envolvendo instituições bancárias. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: EXPEDIR ofício a 

instituição financeira do BANCO DO BRASIL determinando o imediato 

repasse do valor da entrada paga na data de 17/11/2014, de acordo com 

o comprovante juntado nos autos (Id 8490740) e o oficio do Citibank (Id 

8490890), bem como DETERMINAR a requerida o prosseguimento do 

acordo formulado entre as partes e a exclusão do nome da requerente do 

cadastro do serviços de proteção ao crédito SPC/SERASA. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8020014-74.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE GOMES DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Reclamação proposta por FRANCIELLE 

GOMES DE ARRUDA E SILVA em face de MÓVEIS GAZIN. 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. 16). 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: 8010934-86.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DOS SANTOS PEREIRA (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:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010934-86.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JANINE DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME VISTOS, A parte 

autora alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, 

sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes, razão pela qual realizou pedido 

contraposto pugnando pelo pagamento da dívida no valor de R$ 1.788,00 

(mil setecentos e oitenta e oito reais), corresponde e 10 (dez) parcelas de 

R$ 178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), em atraso. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Antes de adentrar no mérito causae, acolho o pedido de 

retificação do polo passivo, passando a constar como parte ré L.A.M 

FOLINI COBRANÇAS – ME ao invés de MUNDIAL EDITORA. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a compra do produto constando a 

parte autora como cliente solicitante (Num. 8505546) tendo inclusive, 

acostado áudio onde a reclamante solicita serviços, bem como confirma, 

sem hesitar, dados pessoais e outras informações. A parte autora, por 

sua vez, manifestou-se no movimento Num. 8505503, contudo, não 

impugnara precisamente a veracidade dos documentos apresentados 

juntamente com a defesa, presumindo-se verdadeiros. Destarte, com 

razão a reclamada, vez que, para retirar o nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da 

obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência do autor, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da 

parte autora, a reclamada realizou pedido contraposto, no qual requer o 

pagamento do débito objeto da demanda no valor de R$ 1.788,00 (mil 

setecentos e oitenta e oito reais), corresponde e 10 (dez) parcelas de R$ 

178,80 (cento e setenta e oito reais e oitenta centavos), devidamente 

corrigido e atualizado monetariamente. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, e, para tanto, CONDENO a reclamante a pagar à parte 

reclamada o valor de R$ 1.788,00 (mil setecentos e oitenta e oito reais), 

corresponde e 10 (dez) parcelas de R$ 178,80 (cento e setenta e oito 

reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, 

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 data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) ORDENO a retificação do polo passivo, 

passando a constar como parte ré L.A.M FOLINI COBRANÇAS – ME ao 

invés de MUNDIAL EDITORA. 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 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: 8019457-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.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 requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019444-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

0019444-93.2016.811.0028 Polo Ativo: ROGERIO SANTOS DE ALMEIDA 

Polo Passivo: CLARO S.A. VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição 

de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência 

proposta por ROGERIO SANTOS DE ARRUDA em face da CLARO S.A. 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

advogado da parte reclamante requereu pedido de desistência da 

presente ação na audiência de conciliação conforme mov.16, ante a 

ausência da parte autora. Ante o exposto, HOMOLOGO O 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. 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: 8010621-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONY PEDRO SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por JONY PEDRO SILVA DE 

ARRUDA em face de VIVO 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. 15). 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: 8010116-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010116-03.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação indenizatória na 

qual pretende a reclamante a declaração de inexistência do débito em 

razão da ilegitimidade do mesmo. A promovida apresentara contestação 

negando os fatos esposados pela parte autora. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está 

prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a preliminar aduzida pela 

reclamada, quanto a ausência de comprovante de residência acostado 

pela parte autora, haja vista que os únicos documentos acostados aos 

autos demonstram que o endereço de residência da parte reclamante 

encontra na comarca de Várzea Grande/MT. O art. 4º, III da Lei n. 9.099/95 

assim dispõe: 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. Ressalto que até 

mesmo o contrato de prestação de serviços de telefonia acostado pela 

reclamada demonstram a residência do autor em comarca diversa desta 

que propõe a demanda. Dessa forma, acolher a preliminar suscitada 

extinguindo a ação sem apreciação de mérito é medida imposta! Por outro 

lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do 

art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção 

do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que 

dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 4º, III da 

Lei n. 9.099/95. 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 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: 8010488-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HEUZEBIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010488-49.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANGELO HEUZEBIO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva 

a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência da inscrição do seu nome 

nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua 

contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

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. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não reconhece. Destarte, como a 

reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da 

reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. Assim, 

em simples analise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 
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vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 

verificar a ocorrência do dano. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 

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. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada 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. Ressalto ainda que a fatura juntada pela parte 

reclamada, menciona endereço totalmente diverso daquele informado pela 

promovente na exordial. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo 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$ 7.000,00 (sete 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 objeto desta lide. 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 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: 8018338-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018338-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WILLIAN DORNELAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por WILLIAN DORNELAS em desfavor de BANCO BRANDESCO 

S.A. Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, 

haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o 

lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, R$ 

1.840,83 - contrato n. 011938921000055, com data de 30/11/2012. 

Destaque-se ainda que, na contestação a requerida reconhece que a 

requerente estava com o nome negativado em razão do inadimplemento e 

que não procurou a agencia para demonstrar o referido pagamento. Que 

se tivesse feito a baixa teria sido realizada no mesmo dia. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Pois a requerida efetuou a inserção do nome nos órgãos de 

proteção de crédito indevidamente. Convém lembrar, a função exercida 

pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. No entanto, a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se 

tratando de dano moral puro não é necessária a comprovação de sua 

extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal 

entre o evento danoso e a culpa. Afere-se dos autos que a parte 

requerente possui outra restrição anterior a anotação em análise a 

presente demanda aos autos. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: 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. Portanto, o fato de haver 

inscrição anterior, conforme demonstrado no extrato acostado a inicial, 

consta um protesto no valor de R$ 512,29 inserido em 28/10/2011, um 

anos antes da inserção do débito da empresa requerida, o que por si só já 

justificaria a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de 

súmula supra citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição 

não seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele 

dano consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado 

pelos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no 

seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a inexistência do 

débito da requerente no valor de R$ 1.840,83 – contrato n. 

011938921000055, bem como DETERMINAR a exclusão do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito, 

somente do débito supracitado. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 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 Cecilia 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012281-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES 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)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o autor para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso haja interesse no prosseguimento da ação, regularize a 

documentação acostada, uma vez que a fatura de energia encontra-se em 

nome diverso do polo ativo da demanda. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LITO LOPES (REQUERENTE)

BENEDITA ESTELITA LOPES (REQUERENTE)

FRANCISCO ROBERTO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010912-91.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL LITO LOPES, 

FRANCISCO ROBERTO SALES, BENEDITA ESTELITA LOPES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos 

materiais e morais, proposta por FRANCISCO ROBERTO SALES, BENEDITA 

ESTELITA LOPES e MANOEL LITO LOPES, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Consta no Id 10964135, 

acordo extrajudicial realizado com a parte requerente BENEDITA ESTELITA 

LOPES e no Id 10970203, acordo extrajudicial realizado com a parte 

requente MANOEL LITO LOPES ambos datados 03/12/2017, no valor de R$ 

1.300,00 cada. A requerida acostou o comprovante de depósito em favor 

da patrona, Id 11332593. Demonstrando o cumprimento da obrigação. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

EXTRAJUDICIAL por sentença, para que produza seus legais efeitos e, 

por consequência a EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, somente para as partes Benedita 

Estelita Lopes e Manoel Lito Lopes. Á secretaria para designação de 

audiência de conciliação referente ao pedido de indenização da parte 

requerente FRANCISCO ROBERTO SALES, conforme despacho no Id 

9221811. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 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 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: 8019241-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ESCANDELARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019241-92.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GUILHERME ESCANDELARIO 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GUILHERME ESCANDELARIO DE 

ARRUDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Sustenta a parte requerente que é titular da unidade 

consumidora n. UC 6/401341-3, e, entre os dias 07 e 08 de maio de 2014, 

a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o 

município de Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida 

em sede de contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com 

base no art. 485, V do CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou 

ação idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8010829-46.2014.811.0028 no qual as partes entabularam acordo 

extrajudicial datado 05/12/2017, no valor de R$ 1.300,00 – Id 10246577. 

Consultando o sistema PJE constatou a sentença homologatória nos 

referidos autos, no Id 1155173. Acolho a preliminar, com base na 

confirmação da coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do art. 54 e 55 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: 8010511-29.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GOMES DE ARRUDA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010511-29.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOANA GOMES DE ARRUDA 

AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR, proposta por JOANA GOMES DE 

ARRUDA AMARAM em face de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO). 

Analisando os autos, verificou-se que as partes compuseram acordo 

extrajudicial datado de 19/09/2017 (Id 10060198), na qual a parte 

requerida comprometeu ao pagamento no valor de R$ 9.630,99 (nove mil 

seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos), em depósito 

bancário na conta do patrono da parte requerente, até o dia 10/11/2017. 

Consta no Id 10815200, comprovante de pagamento (via TED) realizado 

pela parte requerida na data de 13/11/2017 em favor do advogado da 

requerente. Decorrido o prazo determinado no instrumento de acordo, a 

exequente peticionou informando que a executada deixou de comprimir o 

acordado (deposito em 10/11) razão pela qual requer a multa dos 10% e 

correção. (Id 10672843) ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO 

DO ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do CPC. DETERMINAR a intimação da parte 

requerida para que manifeste nos autos referente a aplicação da multa. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 
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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: 8018700-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY KEITH DA SILVA E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018700-59.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DAIANY KEITH DA SILVA E 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE & CIA 

LTDA - ME VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por DAIANY KEKITH DA SILVA & CIA LTDA em face da 

LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE & CIA LTDA. Em síntese, sustenta a 

parte requerente que é credora do valor de R$ 806,77 (Oitocentos e seis 

reais e setenta e sete centavos), referente a um cheque emitido no valor 

de R$ 700,00. Designada audiência de conciliação para 16/05/2017, restou 

prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada (Id 8601901), 

regularmente citada e intimado para o ato, via oficial de justiça (Id 

8601896). Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

REVEL. Nota-se nos autos que a requerida teve ciência da citação para 

comparecer em audiência de conciliação, porém não compareceu ao ato, 

nem mesmo contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra 

processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento 

dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de 

veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, 

mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não 

aplicasse os efeitos da revelia, tenho que restou demonstrado que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I do CPC, para: CONDENAR a requerida, ao pagamento no 

valor de 806,77 (Oitocentos e seis reais e setenta e sete centavos), 

acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir da a partir da citação válida. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. 

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 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: 8010117-27.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GAIVO ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBENEZER SOARES BELIDO OAB - MT0002774A (ADVOGADO)

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT0015165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT0015020A-B 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos, Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

por GAIVO ARAUJO BASTOS contra a sentença proferida em sede de 

embargos de declaração proferida nestes autos. Sustenta o embargante 

que a ação foi julgada procedente, entretanto, deixou de analisar os 

pedidos de dano material e devolução dos valores pagos em dobro. 

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão. É o relatório. 

Fundamento e decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Os embargos merecem parcial 

acolhimento. Isto porque ao que se vê dos autos, o julgamento proferido 

deixou de analisar o pedido de danos materiais no importe de R$ 337,89 

(trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) feito pelo autor. 

Entretanto, apesar da reconhecida omissão o caso é de rejeição do pedido 

de danos materiais. Isso porque os danos materiais constituem prejuízos 

ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, não cabendo 

reparação de dano hipotético ou eventual, assim necessita, em regra, de 

prova efetiva. Nessa esteira, não vislumbro nos autos qualquer prova feita 

pelo requerente no que se refere aos danos materiais causados pelo 

desconto em conta bancária, além dos valores pagos indevidamente que 

já foram abarcados na sentença prolatada. Em que pese a alegação de 

ausência de análise da devolução em dobro dos valores pagos pelo 

reclamante, constato que não houve qualquer omissão passível de ser 

sanada, uma vez que o dispositivo da sentença determinou a devolução 

dos valores de forma simples. Dessa forma, o magistrado ao proferir o ato 

decisório entendeu não ser o caso de devolução em dobro, e condenou a 

reclamada ao reembolso simples, o que por si só demonstra que o pedido 

foi apreciado, entretanto, negado. Nesse sentido, o embargante visa à 

reconsideração da própria sentença, o que é vedado nesta fase, em face 

do encerramento do ofício jurisdicional do juízo prolator da sentença. 

Assim, resta evidente a omissão da sentença proferida tão somente em 

relação ao pedido de danos materiais, sendo a correção pela presente via 

a medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os 

presentes embargos para reconhecer a omissão da sentença de ID 

8451041 e, consequentemente, retificá-la fazendo constar a REJEIÇÃO 

DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE PREJUÍZO MATERIAL. Proceda-se o desentranhamento das petições 

de ID 8451096 e ID 845114, uma vez que estranhas a relação processual. 

P.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: 8010100-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA VIEIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT0004589A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010100-15.2017.8.11.0028 REQUERENTE: SAMARA VIEIRA DE 

MENDONCA REQUERIDO: TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por SAMARA VIEIRA DE MENDONÇA em 

desfavor da TRANSRÁPIDO SINAL VERDE LTDA. Aduz a requerente que 

contratou os serviços de transporte da requerida em dez/2016 saída de 

Peixoto de Azevedo/MT para a cidade de Várzea Grande/MT. Que ao 

chegar um dos objetos estava totalmente danificado. Alisando os 

documentos nota-se que a requerente juntou comprovante de endereço 

de Poconé/MT, porém em nome de terceiros e não provou o vínculo, esta 

divergente do endereço constante na procuração e do local do fato - 

Várzea Grande/MT. Em conformidade com o art. 4º, inc. III da lei 9.099/95 

deve ser declarada a incompetência territorial, em razão de não ser o 

domicilio da autora, e nem o local dos fatos. Neste contexto, flagrante 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: 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 
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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). Deve a requerente, portanto, buscar o Juízo 

competente, para deduzir sua pretensão e buscar a devida proteção 

jurídica. ANTE O EXPOSTO, declaro a incompetência territorial, em 

consequência JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, 

com fulcro no art. 51, inc. III, da lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a M.M.ª Juíza 

Togada para a apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8015779-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015779-30.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DE LURDES DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se se Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

MARIA DE LURDES DOS SANTOS em face de TIM CELULAR S.A. As 

partes compuseram acordo extrajudicial datado de 21/03/2017, conforme 

instrumento acostado aos autos (Id 8575302), na qual a parte requerida se 

compromete a efetuar o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), mediante depósito judicial, no prazo máximo de 30 dias, no qual o 

requerente da plena quitação de todos os direitos e consectários 

pleiteados presente demanda. A parte requerida juntou o comprovante de 

pagamento, guia de deposito judicial efetuada em 03/05/2017 (Id 8575314), 

bem como o cumprimento das demais obrigações. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza 

seus legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários do patrono do requerente informado no ID 8575319. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. 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 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: 8010594-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010594-11.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSA CONCEICAO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por ROSA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA em face da EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL (CLARO TV). Anote-se que, na 

espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome do 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos. Realizada a audiência de 

conciliação sendo infrutífera, Id 8516389, decorrido o prazo não houve 

juntada de contestação, deixando a requerida de apresentar provas. 

Razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito de R$ 122,59 

– contrato 157327141, objeto da presente demanda. O requerente afirma 

de forma absoluta que não tem débito com a requerida, que a cobrança e 

a restrição são totalmente indevidas. Que pode ter sido vitima de falsários, 

pois nunca utilizou os serviços. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição 

do nome do requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 122,59 (cento e vinte e 

dois reais e cinquenta e nove centavos) – contrato 157327141; b) 

DETERMINAR a exclusão do nome do requerente o cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão na 

presente lide, bem como para c) CONDENAR a requerida a pagar ao 

requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 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 Cecilia 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: 8010343-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

VALDIRENE DA SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA GREICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais proposta por VALDIRENE DA SILVA em face de ENERGISA S/A. 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

requerente Valdirene protocolou pedido de desistência da presente ação 

(mov. 30). Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE 

VALDIRENE DA SILVA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

devendo o processo prosseguir em relação aos outros requerentes. 

Proceda-se a secretaria a alteração do polo ativo da demanda. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.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: 8013450-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (REQUERIDO)

 

SENTENÇA 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: 8019089-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019089-44.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANA FRANCISCA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por ANA FRANCISCA DA CRUZ em face do BANCO 

BRADESCO S.A. Analisando a preliminar de Incompetência do Juizado 

Especial – Necessidade de Pericia Grafotécnica – contrato regular: A 

requerente afirma na inicial desconhecer qualquer relação bancária com o 

banco requerido e que a inscrição é indevida. Porém o requerido 

apresentou como provas em sua contestação o contrato de empréstimo 

devidamente assinado, cartão de abertura de conta, juntamente com a 

cópia dos documentos pessoais da requerente. Suscita a necessidade de 

pericia grafotécnica para averiguação das assinaturas no contrato de 

financiamento, para o deslinde da causa, razão pela qual pugnou fosse o 

processo extinto, sem o julgamento do mérito, com base no art. 51, II da Lei 

9.099/95. Diante dos documentos juntados na inicial e na contestação, 

nota-se que a assinatura exarada no documento trazido, como prova pela 

requerida se assemelha em muito, àqueles assinados na inicial 

(procuração e declaração), sendo dispensável a realização de pericial 

grafotécnica. Razão pela qual REJEITO a preliminar e passo a análise do 

mérito. Do mérito Compulsando os autos verifica-se que a parte 

requerente formulou pedido de desistência da ação na impugnação. 

Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua 

contestação, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito cobrado. 

Conforme o enunciado 90 do FONAJE, “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)” 

(destaquei). Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “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”. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade, uma vez que são 

interpostas milhares de demandas sem o cuidado de se verificar se 

realmente foi efetivado o negócio jurídico, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Não se trata de mera desistência comum oriunda 

de fatores diversos, mas de uma desistência "qualificada", consoante já 

se mencionou. Entendo que, a intimação do réu para manifestar sobre o 

pedido de desistência parece incompatível com o rito especialíssimo dos 

Juizados Especiais. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito 

Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo 

sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do pedido do 

autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e passo a decidir a lide. Narra a inicial que a parte 

requerente não possui qualquer relação jurídica com a requerida, e vem 

sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de 

inadimplentes referente aos débitos de R$ 502,37 e 212,06 do contrato 

038392891000057. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral. 

No entanto, a parte requerida, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de prova robustas que indicam a 

existência e a validade do negócio jurídico. Comprova nos autos que 

houve contratação dos serviços financeiros pela requerente via 

atendimento junto ao caixa eletrônico, que a mesma é titular da conta 

corrente n. 706171-4. Anexou os contratos assinados, termo de adesão 

cartão de assinatura, extratos financeiros, bem como a cópia dos 

documentos pessoais. Portanto, sendo a negativação lícita, decorrente do 

inadimplemento da referida operação financeira. O requerente em sua 

impugnação requereu a desistência da demanda em razão de 

complexidade da causa, afirma que a parte não assinou os referidos 

contratos juntados à contestação e que há necessidade de realização de 
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pericia grafotécnica para elucidar os fatos. Contudo, analisando 

detidamente os documentos nota-se que a requerente esta tentando 

ludibriar o judiciário, fugindo da improcedência certa da demanda. Dessa 

forma não há que se falar em inexistência de débito tendo em vista que 

contratou os serviços e sua negativação foi lícita em razão da 

inadimplência das parcelas, assim não há configuração de danos morais. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8019070-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019070-38.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LUCINETE DE ARAUJO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C, INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA proposta por LUCINETE DE 

ARAÚJO em face de TIM CELULAR S/A. As partes compuseram acordo na 

audiência de conciliação realizada em 07/08/2017, no qual ficou a empresa 

requerida obrigada a efetuar a exclusão do nome/CPF da requerente, 

declarar inexigíveis e inexistentes eventuais débitos em aberto referente 

ao objeto da presente demanda, cancelar contrato vinculado ao CPF, bem 

como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.149,02 mediante 

depósito judicial no prazo em até 45 dias. (ID 9399308) A parte requerida 

peticionou, juntando o comprovante da guia judicial, dando cumprimento 

total das obrigações. (ID 9737982) ANTE O EXPOSTO opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por consequência, a EXTINÇÃO dos 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados, dados 

bancários informados no ID 9875844. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8013213-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCELINA DE CAMPOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013213-11.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITA MARCELINA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido As partes compuseram acordo 

extrajudicial em 28/06/2016, instrumento acostado aos autos no Id 

8657172, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Comprovante de pagamento anexo no Id 8657182. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 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 PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. 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 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: 8019518-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019518-11.2016.8.11.0028 REQUERENTE: VANDERLEIA CONCEICAO DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C, INDENIZAÇÃO 

DE DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA proposta por 

VANDERLEIA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO S/A) As partes compuseram acordo na audiência de 

conciliação realizada em 31/07/2017, no qual ficou a empresa requerida 

obrigada a efetuar o cancelamento dos contratos, linhas e débitos 

vinculados ao CPF da requerente, isenção de multa contratual no prazo de 

30 dias, bem como ao pagamento no valor de R$ 2.500,00 mediante 

depósito judicial no prazo de 60 dias. (ID 9366718) A parte requerida 

peticionou comprovante da guia judicial, dando cumprimento total das 

obrigações. (ID 10102473) ANTE O EXPOSTO opino pela HOMOLOGAÇÃO 

DO ACORDO e, por consequência, a EXTINÇÃO dos autos com julgamento 

do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores depositados, dados bancários informados no ID 

10125497. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecilia 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: 8010034-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES & MARQUES NETO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIL MARQUES DO AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010034-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARQUES & MARQUES NETO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ATAIL MARQUES DO AMARAL Vistos. Trata-se 

de ação de cobrança por meio da qual busca o reclamante receber 

valores supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, 

embora citada (Num. 8507889), deixou de comparecer a audiência de 

conciliação (Num. 8507893), tampouco justificou sua ausência em 
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momento anterior à sua realização. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Atesta o 

reclamante que vendeu ao reclamado combustível, conforme os recibos 

acostados aos autos com a exordial. Note-se que, consoante retro 

mencionado, a parte reclamada, mesmo citada/intimada (Num. 8507893) 

deixou de comparecer regularmente na audiência de conciliação, não 

apresentando também a contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. 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.” Assim, uma vez 

comprovado pela parte reclamante a subsistência do negócio jurídico, 

representado pelos documentos juntado à petição inicial, cumpria a parte 

reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, 

o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. 

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 

PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 12.025,31 (Doze mil e vinte e cinco 

reais e trinta e um centavos), devidamente corrigido e atualizado 

monetariamente, bem como acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, pelo qual defino a data de 26 de maio de 

2011, data do último recibo acosto, Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

respectivamente. 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 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: 8010406-52.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO PRADO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

0010406-40.2015.811.0045 Polo Ativo: BENEDITO ANTONIO PRADO E 

SILVA Polo Passivo: CLARO TV - EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

Por Danos Morais proposta por BENEDITO ANTONIO PRADO E SILVA em 

face da EMPRESA EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO 

TV). Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, 

haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o 

lançamento do nome do requerente no cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos. 

Destaque-se ainda que não foi devidamente comprovado pela reclamada a 

contratação do serviço pela parte autora, somente foram apresentadas 

telas computadorizadas, que são consideradas provas unilaterais. No 

entanto não há provas nos autos acerca da possível relação de consumo 

para ter ensejado a inclusão dos dados do requerente nos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando o desconhecimento do requerente 

quando a operação feita em seu nome. Aliado a inversão do ônus da 

prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da reclamada da obrigação de 

declarar inexistência de débito do autor em razão da sua negligência. 

Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é 

de alta relevância e de graves consequências, de modo que a requerida 

deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte reclamante possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise nos presentes autos. 

Desta forma, a pretensão inicial cinge-se em elucidar se a inscrição do 

nome da parte reclamante no órgão de proteção ao crédito enseja a 

indenização por dano moral. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: 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. Portanto, o fato de haver 

inscrição anterior e legítima, posto que a inscrição realizada pela requerida 

ocorreu em 26.06.2015 vislumbra-se nos autos (ref.09) outro registro 

datado em 19.04.2014, anos antes da inserção do débito em discussão 

nos presentes autos, o que por si só já justificaria a negativa de 

indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra citado. Em 

acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge 

mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o reclamante não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. Com tais considerações, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR tornando 

definitivo para que a parte reclamada providencie a exclusão do nome do 

reclamante no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide, bem como para 

declarar inexistência de débito. Em se tratando de obrigação de fazer, 

FIXA-SE multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) a teor que dispõe o 

artigo 536, §1º, do CPC/2015. 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: 8018492-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARMO MARIA DE BARROS (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018492-75.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DUCARMO MARIA DE 
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BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, o qual gerou o debito em debate, uma vez que 

trata-se de dívida oriunda de limite de cheque especial. Destarte, com 

razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da 

obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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: 8019003-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILDO DA SILVA MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SOARES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019003-73.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSEILDO DA SILVA MARTINS 

- ME REQUERIDO: NILSON SOARES DA SILVA JUNIOR Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança por meio da qual busca o reclamante receber valores 

supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, embora 

citada (Num. 8604905), deixou de comparecer a audiência de conciliação 

(Num. 8604912), tampouco justificou sua ausência em momento anterior à 

sua realização. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. 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. Atesta o reclamante que vendeu 

ao reclamado, conforme os recibos acostados aos autos com a exordial. 

Note-se que, consoante retro mencionado, a parte reclamada, mesmo 

citada/intimada (Num. 8604912) deixou de comparecer regularmente na 

audiência de conciliação, não apresentando também a contestação. Em 

segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

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, cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se 

de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. 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.” Assim, 

uma vez comprovado pela parte reclamante a subsistência do negócio 

jurídico, representado pelos documentos juntado à petição inicial, cumpria 

a parte reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito das autoras, nos termos do artigo 373, 

II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado 

procedente. 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 PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, e, para tanto, 

CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.420,24 (Dois Mil e 

Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte e Quatro Centavos), devidamente 

corrigido e atualizado monetariamente, bem como acrescidos de juros de 

1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, pelo qual defino a data 

de 26 de maio de 2011, data do último recibo acosto, Súmula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC, respectivamente. 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 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: 8018113-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BENEDITA MARCAL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018113-37.2016.8.11.0028 REQUERENTE: APARECIDA BENEDITA 

MARCAL CORREA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Fundamento e decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. 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. Passo a análise 

do mérito da demanda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por ANTONIA LOURDES DE OLIVEIRA E SILVA em face da 

CLARO TV. Narra a inicial que a parte requerente foi surpreendida com a 

recusa do seu cadastro em uma loja de utilidade doméstica da capital, em 

razão do seu nome estar inserido nos órgãos de restrição de proteção ao 

crédito, referente ao débito de R$ 202,30 (cento e trinta e quatro reais e 

noventa e nove centavos – contrato n. 177167950. Afirma a requerente 
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nunca ter contratado nem utilizados os serviços de TV da requerida. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral. Destaque-se ainda que a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Não trouxe aos autos prova cabal, qualquer contrato, gravação ou outra 

prova de que comprove que a requerente tenha solicitado e/ou utilizado 

dos serviços fornecidos. Razão pela qual deve ser declarada a 

inexistência do débito aqui discutido. A requerente afirma de forma 

absoluta que não tem débito com a requerida, que a cobrança e a 

restrição são totalmente indevidas. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição 

do nome da requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 202,30 (cento e trinta e 

quatro reais e noventa e nove centavos – contrato n. 177167950; b) 

DETERMINAR a exclusão do nome do requerente o cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão na 

presente lide, bem como para c) CONDENAR a requerida a pagar ao 

requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 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 Cecilia 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: 8019446-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN KARINE PINTO DE MORAES BASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019446-24.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WELLEN KARINE PINTO DE 

MORAES BASTOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado 

na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA proposta por WELLEN KARINE PINTO 

DE MORAES PASTOR em desfavor de TELEFONICA S/A - VIVO. 

Designada audiência de conciliação para o dia 26/06/2017, constatou-se 

ausência da requerente, sem justificativa. Presente seu patrono que pediu 

a desistência da demanda. A parte requerida pediu aplicação dos efeitos 

da contumácia. Id 8608438 ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Por consequência, REVOGO a liminar deferida em 09/01/2017 no 

ID 8608412. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8010034-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES & MARQUES NETO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIL MARQUES DO AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010034-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARQUES & MARQUES NETO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ATAIL MARQUES DO AMARAL Vistos. Trata-se 

de ação de cobrança por meio da qual busca o reclamante receber 

valores supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, 

embora citada (Num. 8507889), deixou de comparecer a audiência de 

conciliação (Num. 8507893), tampouco justificou sua ausência em 

momento anterior à sua realização. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Atesta o 

reclamante que vendeu ao reclamado combustível, conforme os recibos 

acostados aos autos com a exordial. Note-se que, consoante retro 

mencionado, a parte reclamada, mesmo citada/intimada (Num. 8507893) 

deixou de comparecer regularmente na audiência de conciliação, não 

apresentando também a contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. 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.” Assim, uma vez 

comprovado pela parte reclamante a subsistência do negócio jurídico, 

representado pelos documentos juntado à petição inicial, cumpria a parte 

reclamada provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, 

o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. 

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 

PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 12.025,31 (Doze mil e vinte e cinco 

reais e trinta e um centavos), devidamente corrigido e atualizado 

monetariamente, bem como acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, pelo qual defino a data de 26 de maio de 

2011, data do último recibo acosto, Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

respectivamente. 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 VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 
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Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020022-51.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NEY DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIONEI GRITTZ OAB - MT0010165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 0020022-90.2015.811.0028 Polo 

Ativo: MÁRCIO NEY DE ARRUDA Polo Passivo: BANCO ITAUCARD S/A 

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

Processo Número: 8016373-44.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GALDINO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016373-44.2016.8.11.0028 REQUERENTE: WILSON GALDINO DA SILVA - 

ME REQUERIDO: GILMAR DE OLIVEIRA Vistos, Relatório dispensado, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA, proposta por WILSON GALDINO DA SILVA – ME 

(ELÉTRICA VITÓRIA) em face de GILMAR DE OLIVEIRA. Sustenta a parte 

requerida que foi contratada para efetuar a montagem de uma rede de 

energia elétrica na fazenda onde o requerido estava arrendando. Após a 

entrega do orçamento o mesmo autorizou e acertaram a forma de 

pagamento. Do total dos sérvios contratados parte foi paga com 03 

cheques pré-datados, os quais foram sustados e não pagos, objeto da 

presente demanda. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, 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. 

Cabe ao réu comprovar os fatos modificativos do direito do autor, no 

entanto, o requerido contestou alegando que não foram executados todos 

os serviços contratados, afirma que sustou os cheques por desacordo 

comercial (motivo 21) e que contratou nova empresa para terminar a rede 

elétrica, porém não apresentou nenhuma prova capaz de provar suas 

alegações. Tratando-se de ação de cobrança o requerente tem o ônus de 

provar a relação entre as partes, o qual foi demonstrado através dos 

documentos, orçamento e os cheques emitidos pelo requerido. Tenho que 

diante das provas apresentadas nos autos, restou demonstrado que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. Reconhecido o 

inadimplemento do requerido, referente aos serviços prestados, outro 

caminho não há se não a procedência da pretensão do reclamante. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

para: CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento do valor de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), acrescido de juros de mora 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária INPC a partir da data das parcelas 

06/08/2014, 06/09/2014 e 06/10/2014. Por consequência EXTINGUE-SE o 

feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I 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. Sentença publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia 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: 8012896-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA LETICIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012896-76.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JUCILENE A ALMEIDA 

LOBO - ME REQUERIDO: DAIANA LETICIA DA SILVA Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança por meio da qual busca o reclamante receber valores 

supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, embora 

citada (Num. 8628441), deixou de comparecer a audiência de conciliação 

(Num. 8628445), tampouco justificou sua ausência em momento anterior à 

sua realização. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. 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. Atesta a reclamante que vendeu à 

reclamada, conforme os recibos e notas promissórias acostados aos 

autos com a exordial. Note-se que, consoante retro mencionado, a parte 

reclamada, mesmo citada/intimada (Num. 8628445) deixou de comparecer 

regularmente na audiência de conciliação, não apresentando também a 

contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. 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.” Assim, uma vez comprovado pela parte 

reclamante a subsistência do negócio jurídico, representado pelos 

documentos juntado à petição inicial, cumpria a parte reclamada provocar 

o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. 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 PROCEDENTE o 

pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 403,84 (quatrocentos e três reais e oitenta e quatro 

centavos), devidamente corrigido e atualizado monetariamente, bem como 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, 

pelo qual defino a data de 26 de maio de 2011, data do último recibo 

acosto, Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, respectivamente. 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 VISTOS, 
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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: 8019482-66.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER EMANUEL DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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. 08. 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. Autorizo desde já expedição de alvará competente. 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: 1000206-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIFALOS NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000206-37.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE VIFALOS NUNES 

RONDON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. 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 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: 8011062-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON MOTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010003-15.2017.8.11.0028 REQUERENTE: HAMILTON MOTA SANTOS 

REQUERIDO: FERNANDO MENDES DE ARRUDA Vistos. Trata-se de ação 

de cobrança por meio da qual busca o reclamante receber valores 

supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, embora 

citada (Num. 8609139), deixou de comparecer a audiência de conciliação 

(Num. 8609143), tampouco justificou sua ausência em momento anterior à 

sua realização. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. 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. Atesta o reclamante que vendeu 

ao reclamado, conforme nota promissória acostada aos autos com a 

exordial. Note-se que, consoante retro mencionado, a parte reclamada, 

mesmo citada/intimada (Num. 8609143) deixou de comparecer 

regularmente na audiência de conciliação, não apresentando também a 

contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. 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.” Assim, uma vez comprovado pela parte 

reclamante a subsistência do negócio jurídico, representado pelos 

documentos juntado à petição inicial, cumpria a parte reclamada provocar 

o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. 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 PROCEDENTE o 

pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 7.610,95 (sete mil seiscentos e dez reais e noventa e 

cinco centavos), devidamente corrigido e atualizado monetariamente, bem 

como acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso, pelo qual defino a data de 26 de maio de 2011, data do último 

recibo acosto, Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, respectivamente. Sem 
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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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010676-47.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMEIDA SUARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK LUIZ VAZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Após, conclusos para análise do 

pedido de penhora. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015398-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE MARSAN AMARAL GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015398-22.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DANIELE MARSAN AMARAL 

GIMENEZ REQUERIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. VISTOS, A parte autora propõe 

reclamação cível pretendendo a condenação das reclamadas em danos 

morais e materiais. Em sua contestação, a parte reclamada requer a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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). A análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. 

Note-se que dos próprios documentos acostados à petição inicial, aliada 

aos documentos juntados em sede de contestação, se verifica que apesar 

do que foi alegado pela autora na exordial, está não é legitima proprietária 

do automóvel, sendo-lhe impossível atribuir quaisquer danos oriundos da 

relação consumerista. Insta salientar que, em consulta ao sistema 

Renajud, restou constatado que o veículo encontra-se em nome de 

terceiro, conforme anexo. Dessa forma, conforme suscitado pelas 

reclamadas a ilegitimidade ativa é medida que se impõe! Sobre o assunto, 

colaciono o julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL INOCORRENTE. FORNECIMENTO 

DE ÁGUA POTÁVEL. LEGITIMIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PARA 

PLEITEAR O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ÁGUA NA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA. ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA 

DISCUTIR O DÉBITO DE TERCEIRO, RECONHECIDA EX OFFICIO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

PARTE AUTORA PARA DISCUTIR O DÉBITO, EX OFFICIO. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70048635213, Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de... (TJ-RS - AC: 70048635213 RS, Relator: Luiz 

Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 05/09/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2012). Apesar 

das alegações da reclamante em sede de impugnação, relatando que a 

venda foi efetuada após os danos supostamente causados pela 

reclamada, esta deixou de comprovar a propriedade do bem a época dos 

fatos. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte autora 

nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando 

possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. 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 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: 8010030-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO NORIO KOBAYASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(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: 

0010030-71.2016.811.0028 Polo Ativo: LUCIO NORIO KOBAYASHI Polo 

Passivo: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada proposta por LUCIO 

NORIO KOBAYASHI em face de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 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. 14). 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. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015106-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VINICIUS DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015106-37.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MULTI COMERCIO E 

REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA - ME 

REQUERIDO: RENAN VINICIUS DA SILVA ARRUDA Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança por meio da qual busca o reclamante receber valores 

supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, embora 

citada (Num. 8567978), deixou de comparecer a audiência de conciliação 

(Num. 8567988), tampouco justificou sua ausência em momento anterior à 

sua realização. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 
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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. Atesta o reclamante que vendeu 

ao reclamado, conforme as notas promissórias acostadas aos autos com 

a exordial. Note-se que, consoante retro mencionado, a parte reclamada, 

mesmo citada/intimada (Num. 8567988) deixou de comparecer 

regularmente na audiência de conciliação, não apresentando também a 

contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. 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.” Assim, uma vez comprovado pela parte 

reclamante a subsistência do negócio jurídico, representado pelos 

documentos juntado à petição inicial, cumpria a parte reclamada provocar 

o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Quanto ao valor da 

condenação, verifico que a atualização juntada pelo reclamante inclui 

honorários advocatícios, entretanto, a lei 9.099/95, em seu artigo 55, não 

admite a cobrança de honorários em sede de sentença condenatória. 

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 

PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 1.920,03 (dois mil trezentos e quatro 

reais e quatro centavos), devidamente corrigido e atualizado 

monetariamente, bem como acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, pelo qual defino a data de 26 de maio de 

2011, data do último recibo acosto, Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

respectivamente. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010170-03.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010170-03.2015.8.11.0028 EXEQUENTE: JULIA DE ANDRADE VILACHA - 

ME EXECUTADO: MANOEL SANTANA DA SILVA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que JULIA DE ANDRADE VILACHA – 

ME (MERCADO CABANAS) move em face de MANOEL SANTANA DA 

SILVA, objetivando o recebimento de um acordo realizado perante este 

Juizado, no valor de R$ 393,19 em 06 x R$ 70,00. O exequente foi intimado 

para manifestar nos autos, referente a certidão do oficial de justiça no ID 

8493374, quedando-se inerte. Nesse passo, em se tratando de inércia da 

parte exequente o processo deve ser extinto. 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; 

ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo, sem 

julgamento de mérito, e determino o imediato arquivamento dos autos, com 

fulcro 485, III 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. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010503-52.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010171-85.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEL DOS SANTOS PROENCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010171-85.2015.8.11.0028 EXEQUENTE: JULIA DE ANDRADE VILACHA - 

ME EXECUTADO: EDINEL DOS SANTOS PROENCA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que JULIA DE ANDRADE VILACHA – 

ME (MERCADO CABANAS) move em face de EDINEL DOS SANTOS 

PROENÇA, objetivando o recebimento de um acordo realizado perante este 

Juizado, no valor de R$ 1.110,66 em 10 x R$ 110,00. O exequente foi 

intimado para manifestar nos autos, referente a certidão do oficial de 

justiça no ID 8493376, quedando-se inerte. Nesse passo, em se tratando 

de inércia da parte exequente o processo deve ser extinto. 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; ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo, sem julgamento de mérito, e determino o imediato arquivamento 

dos autos, com fulcro 485, III 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. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8015507-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA CONCEICAO FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015507-36.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EUNICE DA CONCEICAO 

FIGUEREDO REQUERIDO: JOLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 
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DECIDO. 2. A parte reclamante requereu conforme evento de Num. 

8572531 a extinção/arquivamento do feito por não ter mais interesse em 

prosseguir com a demanda. 3. Desnecessária a anuência da parte 

reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do acima exposto, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Num. 8572531 e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 5. Sem custas 

e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. 

Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo 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: 8016098-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO NEI FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016098-95.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JUCILENE A ALMEIDA 

LOBO - ME REQUERIDO: ANGELO NEI FERREIRA GOMES Vistos, Relatório 

dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por MARIA JUCILENE A. 

ALMEIDA LOBO – ME (TITA MODAS, PRESENTES E AVIAMENTOS) em 

face de ANGELO NEI FERREIRA GOMES, postulando o recebimento da 

quantia de R$ 346,00 referente a débitos de compras de mercadoria em 

seu estabelecimento comercial. Designada audiência de conciliação, 

restou prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada, 

regularmente citada e intimada para o ato (Id 8578243). Nem mesmo 

contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra processual descrita 

no artigo 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos 

da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode 

ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

No entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se 

não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que diante das provas 

apresentadas nos autos, demonstrado restou que a pretensão posta na 

demanda merece acolhimento. Desta forma é o reconhecimento judicial de 

que o valor cobrado deve ser constituído como título executivo judicial. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para o 

fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 346,00 

(trezentos e quarenta e seis reais), que deverá ser atualizado pelo INPC 

desde o ajuizamento da ação e aplicação de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da prolação da sentença. Por consequência, EXTINGO o presente 

feito com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, I, 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. 

Sentença publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8010029-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL NASCIMENTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. Y. S. SATO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

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. 

Ante o exposto, HOMOLOGO O 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, despesas processuais e honorários de sucumbência 

(arts. 54 e 55, ambos 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: 8015190-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PEREIRA LEITE JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015190-38.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MULTI COMERCIO E 

REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA - ME 

REQUERIDO: MOACIR PEREIRA LEITE JUNIOR Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança por meio da qual busca o reclamante receber valores 

supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, embora 

citada (Num. 8568904), deixou de comparecer a audiência de conciliação 

(Num. 8568909), tampouco justificou sua ausência em momento anterior à 

sua realização. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. 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. Atesta o reclamante que vendeu 

ao reclamado, conforme notas de serviço acostados aos autos com a 

exordial. Note-se que, consoante retro mencionado, a parte reclamada, 

mesmo citada/intimada (Num. 8568909) deixou de comparecer 

regularmente na audiência de conciliação, não apresentando também a 

contestação. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. 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.” Assim, uma vez comprovado pela parte 

reclamante a subsistência do negócio jurídico, representado pelos 

documentos juntado à petição inicial, cumpria a parte reclamada provocar 

o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito das autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Quanto ao valor da 

condenação, verifico que a atualização juntada pelo reclamante inclui 

honorários advocatícios, entretanto, a lei 9.099/95, em seu artigo 55, não 

admite a cobrança de honorários em sede de sentença condenatória. 

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 

PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada ao pagamento de R$ 441,04 (quatrocentos e quarenta e 

um reais e quatro centavos), devidamente corrigido e atualizado 

monetariamente, bem como acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso, pelo qual defino a data de 26 de maio de 
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2011, data do último recibo acosto, Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

respectivamente. 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010175-25.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDIO FRANCISCO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010175-25.2015.8.11.0028 EXEQUENTE: JULIA DE ANDRADE VILACHA - 

ME EXECUTADO: LUCIDIO FRANCISCO DE ARRUDA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO em que JULIA DE ANDRADE VILACHA – 

ME (MERCADO CABANAS) move em face de LUCICIO FRANCISCO DE 

ARRUDA, objetivando o recebimento de um acordo extrajudicial no valor 

de R$ 468,00 em 04 x R$ 117,00. O exequente foi intimado para manifestar 

nos autos, referente a certidão do oficial ID 8493409, do resultado 

negativo da penhora, quedando-se inerte. Nesse passo, em se tratando 

de inércia da parte exequente o processo deve ser extinto, mesmo porque 

o feito encontra-se abandonado em decorrência da culpa exclusiva da 

parte exequente. 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; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III 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. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8011016-20.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ISABEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011016-20.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ANA ISABEL DE CAMPOS 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. VISTOS, A 

parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, o qual gerou o 

debito em debate, uma vez que trata-se de dívida por inadimplemento. 

Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Quanto ao pedido de litigância de 

má-fé realizado pela parte reclamada, deixo de aprecia-lo por entender 

que a simples demanda em seu desfavor não é capaz de gerar a multa 

pretendida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-10.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010273-10.2015.8.11.0028 REQUERENTE: EDMAR MACHADO DOS 

SANTOS REQUERIDO: AIRTON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

DECORRENTE DA NÃO TRANSFERENCIA DO VEICULO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA em que EDMAR MACHADO DOS SANTOS move em 

face de AIRTON JOSE DE OLIVEIRA. Em audiência de conciliação realizada 

em 26/09/2016 foi constatada ausência da reclamada. O reclamante 

requereu o prazo de 10 dias para informar novo endereço. (id 8495275) 

Decorrido o prazo, a parte requerente manteve-se inerte. Nesse passo, 

em se tratando de inércia da parte requerente o processo deve ser 

extinto. 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; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III 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. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8010991-07.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BENEDITO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010991-07.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JULIANO BENEDITO SOUZA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

NEGATIVA DE DÉBTIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JULIANO BENEDITO SOUZA DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO S.A.). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento. O 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”. Assim, o Juízo poderá valer-se da interpretação com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a liberdade, amparada na Lei. Não havendo preliminares, 

passa-se a análise do mérito. O julgador deve analisar os fatos e julgar de 

acordo com a lei e seu entendimento adequando sua decisão à forma mais 

justa e equânime. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte requerente sustenta que é titular da linha 

telefônica 65 9905-5474, com contrato do plano controle no valor de 

50,00, que após contato dos vendedores via Call Ceter o mesmo foi 

convencido a aumentar o seu plano para 70,00, aumentaria a sua internet 

e ampliaria os minutos de ligações. Porém foi surpreendido no mês de 

outubro, novembro e dezembro de 2015 com faturas de valores 

elevadíssimos, R$ 876,54, R$ 781,91 e R$ 204,89. Relata que mesmo após 

entrar em contato via telefone para reclamar a atendente disse que o 

débito era devido e se não pagasse os serviços seriam suspensos. A 

requerida manteve-se inerte. No entanto, a parte requerida, em 

contestação logrou 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 autora. A 

requerida demonstrou que houve a utilização pela parte requerente, 

conforme demonstrado nas faturas detalhadas dos referidos meses. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em 

vista que utilizou dos serviços de telefonia móvel ofertado pela requerida, 

assim ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Corroborando com a afirmação supracitada, o 

requerente deixou de impugnar as faturas apresentadas. Apenas juntou 

petição alegando que recebeu cobrança após o ajuizamento da presente 

demanda. No caso, embora possa ser reconhecido que houve a cobrança 

indevida, pois já havia ajuizado a presente demanda e deferida a liminar, 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mês dissabor inerente a vida em sociedade e causado real lesão ao direito 

da personalidade do requerente. A simples cobrança não é passível de 

indenização por dano moral. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial,Por consequência 

extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I do CPC. REVOGO a liminar deferida no ID 8506417. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 1000724-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais proposta 

por ELPIDIO DE LIMA em face de BANCO BRADESCO S/A. Sustenta o 

autor que o reclamado vem realizando descontos mensais em sua conta 

referente a contratação de empréstimos consignados, o qual alega jamais 

ter contratado, razão pela qual requer a imediata suspensão da cobrança 

dos valores. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Insta consignar que caso a demanda venha a ser 

julgada improcedente, o requerente deverá arcar com os prejuízos que 

porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 

do NCPC). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de 

determinar que a reclamada proceda a suspensão da cobrança dos 

supostos empréstimos consignados, referente aos valores descritos nos 

comprovantes juntados a exordial, quais sejam R$ 198,14 (cento e 

noventa e oito reais e quatorze centavos) com fundamento no art. 300 do 

CPC. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 

caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 

497, do Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE a 

reclamada para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer 

a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não haja 

comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, 

conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-70.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOVINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010043-70.2012.8.11.0028 REQUERENTE: ARNALDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA JOVINA DOS SANTOS Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS em que ARNALDO 

FERREIRA DA SILVA move em face de MARIA JOVINA DOS SANTOS, 

objetivando o recebimento de alugueis e demais despesas com faturas de 

luz, água e outros. Constatada a necessidade de realização audiência de 

instrução para elucidação dos fatos, não foi possível a intimação da parte 

requerida. A parte requerente foi intimada a informar novo endereço da 

parte requerida (Mov. 68 – evento n. 11595892), porem manteve-se inerte. 

Nesse passo, em se tratando de inércia da parte requerente o processo 

deve ser extinto. 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; ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e determino o 

imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III 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. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA EMILIA CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010336-98.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOANA EMILIA CORREA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que 

a sua fatura (UC n. 3622-6) com referência aos meses de setembro, 

outubro, dezembro/2015 com valores de R$ 339,32; R$ 481,59; R$ 270,68, 

respectivamente, não se adequam à sua real média de consumo, girando 

em torno de R$ 67,10 (sessenta e sete reais e dez centavos) 

aproximadamente. Aduz ainda que em função da falha na prestação do 

serviço, entrou em contato com a Reclamada, inclusive com demanda 

administrativa junto ao PROCON local, relatando o ocorrido. Em resposta, a 

concessionária de serviço público informou que não fora encontrada 

irregularidade, bem como o valor apurado está dentro dos limites 

estabelecidos, momento em que fora realizado também um acordo para 

pagamento da fatura de forma parcelada. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de 

fornecimento de água da parte requerente, haja vista que eles foram 

obtidos mediante leitura no medidor, a qual se procede regularmente por 

intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. 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. Preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. 

Rejeito a presente preliminar, pois a parte Reclamada possui condições 

técnicas de realizar a prova requerida. Ultrapassada a preliminar, passo à 

análise do mérito da causa. 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. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do 

Código de Processo Civil. 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). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de água e esgoto, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas com a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos 

dados do referido hidrômetro de consumo de água/esgoto. Assim, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de água/esgoto em efetuar cobranças dos serviços a 

consumidora, que não eram devidos assim como da negativa de 

atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. Ressalte-se que 

contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na 

relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório 

(art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora 

de serviços de água/esgoto que tem de provar que empreendeu esforços 

no sentido de atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos 

motivos que levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, 

o que também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido, Mutatis 

Mutandis, é a orientação jurisprudencial: CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO. CÁLCULO 

DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Notadamente, 

verifica-se aumento considerável na medição sem motivo idôneo 

justificável. Diante da ausência de comprovação da existência de 

vazamentos, é razoável concluir ter havido falha na medição a indicar 

indevido o total cobrado nas faturas de maio e junho de 2014, assim como 

decidido na primeira instância. 2. Correta a sentença que determinou a 

revisão das faturas nos meses de maio e junho de 2014, para que o 

consumo medido em metros cúbicos seja adequado à média dos valores 

referentes aos últimos doze meses. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

(APC 20140111288615 Julgador 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 

15/02/2016. Pág.: 407, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator SILVA 

LEMOS). Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso 

da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. 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, sobretudo onde invariavelmente o 

contato é através de telefone, nunca pessoalmente, realidade da qual não 

fugiu o caso concreto. Dessa forma, o pedido de repetição do indébito 

formulado pela parte autora merece guarida. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferido no seu direito de cidadão e consumidor. 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 Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, CONFIRMO a liminar outrora concedida, 

REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE os 

débitos objeto da lide no importe de R$ 1.092,09 (Mil e noventa e dois reais 

e nove centavos), com a consequente nulidade da fatura do meses de 

setembro, novembro e dezembro de 2015, bem como condeno a parte ré 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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), condeno ainda a devolução na forma dobrada de R$ 270,68 

(duzentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), totalizando R$ 

541,36 (quinhentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), a título 

de danos materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do 

STJ c/c art. 398 do CC. Promova a reclamada o refaturamento dos 

aludidos meses, sendo realizada a cobrança conforme os valores 

frequentemente faturados. 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 VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 
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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: 8013450-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013450-11.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MOACIR BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Em consulta no Sistema PJE constatou-se a 

identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de 

pedir, com a ação proposta de n. 8012708-83.2017.811.0028 distribuída 

em 03/04/2017 às 13h09min, restando configurada de forma patente a 

figura jurídica da LITISPENDÊNCIA. Certo é que, a teor do que dispõe o art. 

337, VI, §§ 2º e 3º do CPC, uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como 

que se configura a litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso. Aliás, estabelece o art. 485, V, do CPC, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Ademais, dispõe 

ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz 

conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir 

(próxima e remota) e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer 

a litispendência. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura 

jurídica da litispendência e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 

da lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE Intimem-se. Submeto os autos a MMª. 

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: 8016481-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HAILLA JANYNE COSTA FROIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO)

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016481-73.2016.8.11.0028 REQUERENTE: HAILLA JANYNE COSTA 

FROIS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS, A parte reclamante 

alega que por passar por situações financeiras desfavoráveis viu-se 

impossibilitada de quitar o financiamento do seu veículo na modalidade de 

alienação fiduciária, ocasionando a busca e apreensão do bem pela 

reclamada. Com a apreensão do bem, amparada pela legislação vigente a 

parte reclamante efetivou a purgação de mora, ocasionando a extinção do 

contrato pela quitação do bem. Por tais razões, a reclamante postula o 

pagamento de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer para 

que a ré proceda a baixa no gravame, uma vez que o bem encontra-se 

vendido a terceiro. A reclamada, por sua vez, reconhece que não possui 

qualquer negócio jurídico com a reclamante. Ademais, aduz que o gravame 

permaneceu em razão da demora em ser expedido o levantamento da 

quantia depositada a titulo de purgação de mora e não há prova de danos 

nos autos. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. 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. Não havendo preliminares 

aduzidas, passo, pois, à análise do mérito. A reclamante postula o 

pagamento de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer para 

que a ré proceda a baixa no gravame, uma vez que o bem encontra-se 

vendido a terceiro. Pois bem, em que pese a postulação da reclamante, 

esta não merece prosperar, uma vez que do tramite processual da ação 

de busca e apreensão (processo n. 2375-19.2014.811.0028 Código: 

101771, que tramitou perante a vara única da comarca de Poconé/MT) se 

depreende que o mesmo teve sua extinção somente em 08/02/2017 por 

meio da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito por 

desistência da parte autora, ora reclamada, nestes autos. Ressalto que 

somente nesse momento processual é que fora determinada a baixa de 

quaisquer restrições junto ao DETRAN/MT. Assim, impossível aplicar 

qualquer penalidade a parte ré pela demora na baixa do gravame, uma vez 

que a demanda gerada entre as partes nos autos de busca e apreensão 

só tivera fim após meses de ingresso destes autos. Passo a analisar a 

existência de dano moral. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 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. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado. Contudo, da 

simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de 

indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. 

Consoante já narrado, não há responsabilidade a ser imputada a ré a título 

de indenização por danos morais. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha 

lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pela consumidora. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da parte 

postulante, uma vez que não houve ofensas em público por parte da ré e 

nem ocasionou quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não 

passando, assim, de mero incidente contratual, sem qualquer abalo em 

sua reputação e em sua honra. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 
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uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “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” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Também nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. LANÇAMENTO DE GRAVAME EQUIVOCADO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO 

PROVIDO. - O mero lançamento equivocado de gravame sobre veículo e a 

demora da sua baixa pela instituição financeira, sem demonstração efetiva 

de prejuízo extrapatrimonial, não configura dano moral in re ipsa, de vez 

que imprescindível a prova do prejuízo moral alegado pelo consumidor. - 

Não comprovado o prejuízo extrapatrimonial, a improcedência do pleito 

indenizatório se impõe” (TJMG, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, AC 

10395110043647001 MG, rel. José Marcos Vieira, publicação: 

05/08/2016). Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência deste pedido. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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: 8013451-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013451-93.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MOACIR BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento 

e decido. Em consulta no Sistema PJE constatou-se a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir, com a 

ação proposta de n. 8012709-68.2017.811.0028 distribuída em 03/04/2017 

às 13h16min, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

LITISPENDÊNCIA. Certo é que, a teor do que dispõe o art. 337, VI, §§ 2º e 

3º do CPC, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, bem como que se configura a 

litispendência, quando se repete ação, que está em curso. Aliás, 

estabelece o art. 485, V, do CPC, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, 

de litispendência ou de coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz conhecerá de 

ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Assim, uma 

vez demonstrado de forma evidente a ocorrência da litispendência, pois 

se verifica a identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e 

pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer a litispendência. ANTE 

O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica da litispendência 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE Intimem-se. Submeto os autos a MMª. 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: 8015007-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015007-67.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NILTON ALVES DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. As 

partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 

8566868. Cumpre salientar que a parte requerida juntou aos autos 

comprovante de pagamento no Id 8566874, atestando o cumprimento do 

acordo entabulado. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência a 

EXTINÇÃO do processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 

487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. 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 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: 8015614-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015614-80.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA 

REQUERIDO: UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA, IUNI EDUCACIONAL S/A. 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão 

pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, alegando que a 

demanda deve ser julgada totalmente improcedente. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. 
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9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a legitimidade da dívida contraída pelo autor, haja vista que o 

mesmo firmou acordo/contrato para parcelamento do débito oriundo da 

desistência do curso de direito realizado junto a instituição de ensino, ora 

reclamada. Consta na proposta de acordo, a impossibilidade do pagamento 

parcelado após as datas aprazadas, por isso, há legitimidade do débito 

discutido na presente demanda. Destarte, com razão a requerida, vez que, 

para retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011258-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ADVINCULA DA SILVA 89343620144 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIS MARIA SILVA DO CARMO (EXECUTADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa em que 

Constroi Materiais para Construção e Nelis Maria Silva formularam acordo 

extrajudicial, consoante se infere à mov. 15, postulando pela sua 

homologação. 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. Expeça-se o necessário. 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: 8016998-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MARQUES DE SOUSA (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: 8010400-50.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DEODATA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

VERA DE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT0015579A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010400-50.2012.8.11.0028 REQUERENTE: ILDA DEODATA CORREA 

REQUERIDO: VERA DE ARRUDA E SILVA, COMIBRAS LITORAL COMERCIO 

E SERVICOS LTDA Vistos. Trata-se de ação de reparação por danos 

materiais e morais em razão da compra parcelada de um móvel junto as 

rés, contudo, não houve a entrega do bem consoante pactuado pelas 

partes. Aduz a parte autora que após o pagamento da quinta parcela a ré 

lhe entregaria a CABECEIRA MATRIZ, o que não fora realizado, assim 

requer a devolução do valor de R$ 170,46 (cento e setenta reais e 

quarenta e seis centavos) devidamente corrigido e atualizado. 

Devidamente citada, a primeira reclamada VIA PLAN (COMIBRÁS LITORAL 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA), não compareceu em audiência de 

conciliação. A segunda promovida apresentou contestação, requerendo, 

em síntese, em caráter preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo desta demanda haja vista que foi empregada da reclamada, 

requer no mérito que sejam julgados improcedentes todos os pedidos 

formulados na peça vestibular haja vista que não restou comprovada 

qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro 

elemento que motive a condenação da dessas ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais como pleiteado. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 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. De início, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

aduzida pela segunda reclamada VERA DE ARRUDA E SILVA, eis que a 

causa de pedir e o pedido em nada se relacionam com essa reclamada, 

haja vista que a mesma laborou para a primeira reclamada, sendo 

impossível sua responsabilização por eventuais danos morais e materiais 

ensejados. Vencida a preliminar aduzida, passo à análise do mérito. Insta 
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ressaltar, que a promovida não se apresentara para a audiência de 

conciliação conforme consta no evento Num. 8455290. Em segundo giro, o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. 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.” Resumidamente, 

trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em razão da 

compra parcelada de um móvel junto a ré, contudo, não houve a entrega 

do bem consoante pactuado pelas partes. Aduz a parte autora que após o 

pagamento da quinta parcela a ré lhe entregaria a CABECEIRA MATRIZ, o 

que não fora realizado, assim requer a devolução do valor de R$ 170,46 

(cento e setenta reais e quarenta e seis centavos) devidamente corrigido 

e atualizado, o que merece acolhimento haja vista o descumprimento 

contratual. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 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. Ademais disso, 

quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, 

vez que houve sim a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa 

instituida, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em 

questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de 

comprovação. 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, minha 

relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); 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, ACOLHO a 

preliminar de ilegitimidade passiva da segunda reclamada (VERA DE 

ARRUDA E SILVA) para exclui-la do polo passivo desta demanda, bem 

como JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada VIA PLAN (COMIBRÁS LITORAL COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA) a pagar à parte reclamante o valor de R$ 170,46 

(cento e setenta reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização 

por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. 

contados a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e 

corrigidos a partir do desembolso de cada parcela quitada (Súmula 43 do 

STJ), bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) 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). 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 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: 8018759-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO J. PROCOPIO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

EMERSON DOUGLAS DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VECTOR INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018759-47.2016.8.11.0028 REQUERENTE: AURELIO J. PROCOPIO DA 

SILVA - ME, EMERSON DOUGLAS DA COSTA MARQUES REQUERIDO: 

VECTOR INFORMATICA LTDA - ME VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. Realizou em conjunto com a peça de resistência pedido 

contraposto no importe de R$ 9.928,17 (nove mil e novecentos e vinte e 

oito reais e dezessete centavos) requerendo seja a autora condenada 

nestes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

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. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação dos serviços, os quais 

geraram o débito, uma vez que a parte ré trouxe cópia do instrumento 

contratual, bem como solicitação por e-mail dos serviços. Outro detalhe 

que chama atenção é que apesar da parte reclamante alegar 

má-prestação do serviço, restou evidenciado que o sistema SPED não 

dependia totalmente da supervisão do réu. Destarte, com razão a 

requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da obrigação. 

No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante da 

inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da 

parte autora, a reclamada realizou pedido contraposto, no qual requer a 

condenação da reclamante ao pagamento da dívida contraída, sabedora 
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de que devia a reclamante a título de contraprestação dos serviços. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que a parte autora realizou junto a 

ré a contratação de serviços, consoante documentos carreados, 

perfazendo o total de R$ 9.928,17 (nove mil e novecentos e vinte e oito 

reais e dezessete centavos), estes já corrigidos e atualizados. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto ao pedido 

contraposto. Outrossim, excluo do polo ativo da demanda a segunda parte 

reclamada, Sr. Aurélio Jose Procópio da Silva, uma vez que toda a lide se 

desenvolve claramente em desfavor da pessoa jurídica. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a 

liminar anteriormente concedida, bem como JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte 

reclamada o valor de R$ 9.928,17 (nove mil e novecentos e vinte e oito 

reais e dezessete centavos), a título de indenização por danos materiais, 

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 data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ), bem como EXCLUO do polo ativo da demanda 

o Sr. Aurélio José Procópio da Silva. 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 V 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: 8010609-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MYRIAN RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010609-77.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MYRIAN RODRIGUES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI MOVEL S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por MYRIAN RODRIGUES DE ALMEIDA em face 

de OI S/a. Sustenta a requerente que foi surpreendia com a negativa do 

seu cadastro em loja do comércio local, em razão de restrição inserida 

pela requerida no valor de R$ 226,89 (duzentos e vinte e seis reais, e 

oitenta e nove centavos em 13/07/2015 – contrato n. 5050127749. Afirma 

que a cobrança é indevida e que desconhece o valor apontado, em razão 

de não ter débito algum com a empresa. Destaque-se ainda que em 

contestação a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Em que pese a requerida esclarecer que houve a 

relação contratual, esta juntou apenas telas sistêmicas visando alicerçar 

suas alegações, porém estas, por sua vez, não se prestam a comprovar 

por se tratar de prova unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, 

para a elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência dos débitos. Aliado a inversão do ônus da prova, 

impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos 

causados a requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que a anotação 

indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, nos casos em 

que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de proteção ao crédito, 

não gera indenização por danos morais. Nessas situações, é garantido o 

direito ao pedido de cancelamento da negativação. Importa consignar que 

a parte Requerente possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no 

entanto, todas são supervenientes à discutida na presente demanda. 

Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outros 

apontamentos posteriores, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito R$ 226,89 referente contrato 

505127749; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos 

de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome da 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8019435-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019435-92.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ADILSON FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tais inscrições, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. 

Realizou em conjunto com a peça de resistência pedido de condenação da 

parte autora em litigância de má-fé. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Rejeito a 

preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que não requisito 

essencial a existência de pedido administrativo e/ou o esgotamento desta 

via para que se postule na esfera judicial. Ultrapassada a preliminar, 

passo a analisar o mérito da demanda. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação dos serviços, os quais 

geraram os débitos, uma vez que a parte ré trouxe cópia do instrumento 

contratual. Outro detalhe que chama atenção é que existem pagamentos 

periódicos realizados como forma de contraprestação do serviço 

contratado, o que descaracteriza a ocorrência de fraude. Destarte, com 
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razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da 

obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Nesse diapasão, ainda que falássemos na ocorrência dos 

aludidos danos morais estes estariam prejudicados, pois conforme o 

extrato de negativação acostado pela parte autora, está possui outro 

registro predecessor ao que ora pleiteia a exclusão, recaindo assim no 

que preconiza a sumula n. 385 do STJ. Ademais, no momento da 

contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada realizou 

pedido de condenação por litigância de má-fé, visto que a parte autora é 

sabedora de que devia a reclamada a título de contraprestação dos 

serviços. Entretanto, não vislumbro a má-fé no caso em tela, pois a 

simples postulação em juízo não da azo a constituição da má-fé. Assim, 

não merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REVOGO a liminar outrora concedida nos autos, REJEITO a preliminar de 

mérito suscitada e no mérito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ré para 

condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé. 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 V 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: 8010162-60.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR BARBOSA MEDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010162-60.2014.8.11.0028 REQUERENTE: DEUSIMAR BARBOSA 

MEDONCA REQUERIDO: ENERGISA S/A, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, A parte autora alega que vem 

sofrendo ameaça de negativação de seu nome, após sentença nos autos 

n. 0010005-75.2014.811.0045, cujo tramitou neste juizado envolvendo as 

mesmas partes, sentença esta que declarou inexistente o débito discutido. 

Assim, diante do descumprimento de ordem judicial a mesma requer a 

condenação da reclamada na obrigação de fazer consistente em estancar 

as devidas cobranças, bem como danos morais pelos ilícitos perpetrados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

realização de ato ilícito, que os envios de restrição e proteção ao credito 

foram enviados antes do transito em julgado da ação, não havendo que se 

falar em descumprimento da sentença mandamental. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Tenho que, apesar da parte reclamante 

acostar aos autos recebimento de carta informando a negativações em 

débitos declarados inexistentes, todavia, referem-se a fato anterior a 

sentença transitada em julgado nos autos n. 0010005-75.2014.811.0045. 

Nesse sentido restou claro que a parte ré se valendo das medidas que lhe 

eram cabíveis anterior a sentença exarada, buscou cobrar os débitos que 

até então era legítimos. No entanto, não se tem noticia nos autos de que a 

negativação por qualquer debito posterior a sentença fora de fato 

realizado, portanto, não há que se falar em arbitramento por danos morais. 

Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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: 8018120-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMIR MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018120-29.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE VALMIR MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

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. Não acolho a preliminar quanto as 

ações idênticas, uma vez que tal fato será melhor analisado junto ao 

mérito, pois com ele se confunde. Rejeito a preliminar quanto a 

incompetência territorial, pois se funda a parte ré através do argumento de 

que a ação fora erroneamente protocolizada nesta comarca, uma vez que 

esta endereçada a Cuiabá/MT, contudo, se verifica no próprio documento 

(fatura) juntado pela demandada que a prestação de serviço ocorrera em 

Poconé/MT. Ultrapassada as preliminares, passo a analisar o mérito da 

demanda. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação dos serviços, os quais geraram os débitos, uma 

vez que a parte ré trouxe cópia da fatura em nome do promovente, bem 

como o demonstrativo de utilização da linha telefônica. Outro detalhe que 

chama atenção é que o reclamante realizou pagamentos, o que 

descaracteriza a fraude. Destarte, com razão a requerida, vez que, para 
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retirar o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

necessário será o devido pagamento da obrigação. No mais, por ser 

legitima a contratação pelas partes e, diante da inadimplência da autora, 

não pode agora neste juízo requerer a devida reparação pelos danos 

morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, como a parte 

Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, não 

há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. No entanto, entendo que tal indenização ainda não ocorreria, 

caso houvesse ilicitude na prestação de serviço, pois a parte autora é 

devedora contumaz recaindo no que aponta a S. 385 do STJ. No que 

concerne a multiplicidade de ações idênticas, dado a improcedência da 

mesma, não cabe a este juízo manifestar-se pela demanda com captação 

ilícita, uma vez que os documentos acostados em desfavor do patrono da 

parte autora são de data muito anterior a este projeto de sentença. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO as preliminares de mérito suscitadas e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 V 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: 8016550-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016550-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débitos 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tais inscrições, 

razão pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, razão pela qual 

realizou pedido de litigância por má-fé pugnando por ter a reclamada dado 

azo a presente demanda pleiteando por direito indevido. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. ACOLHO a preliminar de conexão arguida pela parte ré, 

haja vista que as ações n. 8016551-90.2016.8.11.0028 e 

8016555-30.2016.8.11.0028, possuem as mesmas partes e causa de 

pedir. Passo, pois, à análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação de crédito/débito onde consta 

a parte autora como cliente solicitante, sendo estas, demonstrativo de 

débito junto a reclamada que se referem ao não pagamento da fatura de 

energia elétrica. A parte autora, por sua vez, em impugnação, apenas se 

limitou a reafirmar a inicial, impugnando os documentos colacionados pela 

parte ré. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da 

parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Nesse sentido, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Outrossim, detrai-se que do extrato acostado pela 

parte autora, o mesmo é devedor contumaz, uma vez que os débitos 

gerados junto ao reclamado são prestações mensais, bem como há outros 

débitos coexistentes de relações jurídicas com terceiros, enquadrando-se 

no que estipula a Súmula n. 385 do STJ. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de 

conexão para julgamento das ações 8016551-90.2016.8.11.0028 e 

8016555-30.2016.8.11.0028, simultaneamente e, assim, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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: 8010426-43.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010426-43.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA CATARINA DA SILVA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual 

objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência da inscrição do seu 

nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em 

sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer 

prática ilícita de sua parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento 

feito pela parte autora em seu sistema, a negativação foi lícita. A 

Reclamada também realizou pedido contraposto no valor de R$ 695,19 

(seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), em razão da 

fatura em aberto, devido a suposta legitimidade do débito. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 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. Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu 

nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. Destarte, como 

a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito 

da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra da mesma. 

Assim, em simples analise, sem a devida resistência, uma vez que as telas 

sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, 

vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos 
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verificar a ocorrência do dano. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 

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. Ressalto que o caso apresentado trata de relação de 

consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como 

fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, 

portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e 

princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial 

aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, 

quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada 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. Ressalto ainda que a fatura juntada pela parte 

reclamada, menciona endereço totalmente diverso daquele informado pela 

promovente na exordial. Outrossim, haja vista a ilegitimidade das 

negativações lançadas em nome da parte autora, o pedido contraposto 

realizado pela ré mostra-se indevido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo 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$ 5.000,00 (cinco 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 objeto desta lide e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré. 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 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: 8010482-76.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

NET SERVICOS DE COMUNICACAO 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010482-76.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MAURO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A VISTOS, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido 

Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se de Ação de Indenização Por 

Negativação Indevida, proposta por MAURO CESAR DOS SANTOS em 

face da NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. Anote-se que, as ações 

proposta pelo requerente são genéricas, apenas informando que a 

negativação é indevida. Os documentos não comprovam pagamento muito 

menos que sofreu qualquer abalo. Em fase de contestação a requerida 

afirma que houve a contratação e instalação do aparelho, porém que as 

parcelas não foram pagas. Não houve juntada de provas documentais em 

razão da contratação ter sido realizada no campo virtual, ou seja, sendo 

registrado os dados somente via sistema, conforme as telas 

apresentadas. Porém as telas sistêmicas não se prestam como prova hábil 

por se tratar de documento unilateral, sendo, estes suscetíveis de 

alteração pela parte. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, 

a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral 

puro não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações, anteriores a anotação em análise nos presentes autos. 

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

cristalizado no seguinte enunciado: 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. Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, posto 

que a inscrição realizada pela requerida ocorreu em 30/01/2014 – R$ 

113,81 e 23/03/2014 – R$ 500,00, vislumbra-se nos autos outros registros 

datados em 26/06/2013 e 01/09/2013, meses antes da inserção do débito 

em discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria a 

negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra 

citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, 

urge mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

para: DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 113,81 – contrato 

n. 9283247/03E0MX e R$ 500,00 – contrato 09283247/03GHXD por 

consequência DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e o torno definitivo, de forma 

que a parte requerida providencie a exclusão do nome do requerente no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito. Proceda-se à 

secretaria para alteração do polo passivo para constar CLARO S.A., em 

razão da incorporação societária. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 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, 
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nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8016551-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016551-90.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débitos 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tais inscrições, 

razão pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, razão pela qual 

realizou pedido de litigância por má-fé pugnando por ter a reclamada dado 

azo a presente demanda pleiteando por direito indevido. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. ACOLHO a preliminar de conexão arguida pela parte ré, 

haja vista que as ações n. 8016551-90.2016.8.11.0028 e 

8016555-30.2016.8.11.0028, possuem as mesmas partes e causa de 

pedir. Passo, pois, à análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação de crédito/débito onde consta 

a parte autora como cliente solicitante, sendo estas, demonstrativo de 

débito junto a reclamada que se referem ao não pagamento da fatura de 

energia elétrica. A parte autora, por sua vez, em impugnação, apenas se 

limitou a reafirmar a inicial, impugnando os documentos colacionados pela 

parte ré. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da 

parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Nesse sentido, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Outrossim, detrai-se que do extrato acostado pela 

parte autora, o mesmo é devedor contumaz, uma vez que os débitos 

gerados junto ao reclamado são prestações mensais, bem como há outros 

débitos coexistentes de relações jurídicas com terceiros, enquadrando-se 

no que estipula a Súmula n. 385 do STJ. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de 

conexão para julgamento das ações 8016551-90.2016.8.11.0028 e 

8016555-30.2016.8.11.0028, simultaneamente e, assim, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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: 8016555-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016555-30.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débitos 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tais inscrições, 

razão pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, razão pela qual 

realizou pedido de litigância por má-fé pugnando por ter a reclamada dado 

azo a presente demanda pleiteando por direito indevido. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. ACOLHO a preliminar de conexão arguida pela parte ré, 

haja vista que as ações n. 8016551-90.2016.8.11.0028 e 

8016555-30.2016.8.11.0028, possuem as mesmas partes e causa de 

pedir. Passo, pois, à análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos 

autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação de crédito/débito onde consta 

a parte autora como cliente solicitante, sendo estas, demonstrativo de 

débito junto a reclamada que se referem ao não pagamento da fatura de 

energia elétrica. A parte autora, por sua vez, em impugnação, apenas se 

limitou a reafirmar a inicial, impugnando os documentos colacionados pela 

parte ré. Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da 

parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Nesse sentido, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Outrossim, detrai-se que do extrato acostado pela 

parte autora, o mesmo é devedor contumaz, uma vez que os débitos 

gerados junto ao reclamado são prestações mensais, bem como há outros 

débitos coexistentes de relações jurídicas com terceiros, enquadrando-se 

no que estipula a Súmula n. 385 do STJ. Ante o exposto, nos termos do 
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art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de 

conexão para julgamento das ações 8016551-90.2016.8.11.0028 e 

8016555-30.2016.8.11.0028, simultaneamente e, assim, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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: 8011634-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO DUARTE (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011634-28.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ALEXSSANDRO DUARTE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

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. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, o qual gerou 

o debito em debate, uma vez que se trata de dívida por inadimplemento. 

Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 

partes e, diante da inadimplência da autora, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. 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 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: 8010121-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ROSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PIRES DO PRADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010051-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PIRES DO 

PRADO GOMES REQUERIDO: OI MOVEL S.A VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO CARLOS 

PIRES DO PRADO GOMES em face de OI S/a. Sustenta a parte requerente 

que não contratou os serviços da empresa requerida, não tem qualquer 

relação com a mesma e que as cobranças são indevidas. Narra na 

exordial que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o 

lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no 

valor de R$ 119,98 (cento e dezenove reais e noventa e oito centavos) 

referente ao contrato n. 5049942337. Na contestação apresentada, foram 

trazidas apenas telas sistêmicas que não possuem valor de prova judicial, 

por se tratar de prova unilateral. Constatada a ausência de prova cabal, 

para a elucidação da presente demanda, não há outra alternativa, se não 

declarar a inexistência do débito em questão. Aliado a inversão do ônus 

da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados ao autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Importa consignar que a parte 

Requerente apresentou na inicial um extrato SPC/SERASA (extrato Id 

8508136) com anotação preexistente, cujo débito era objeto do processo 

n. 8010050-23.2016.811.0028, e em consulta no sistema PJE, constou 

sentença homologatória de acordo extrajudicial (ID 8508213) realizado 

entre as partes. Razão pela qual não há que se falar em aplicação da 

Súmula 385 do STJ. Constatada a indevida inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano 

moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer 

comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, o 

que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a 

requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 119,98 referente ao 

contrato n. 5049942337; bem como DETERMINAR a exclusão do nome da 

requerente do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 
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referido débito; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. c) À secretaria para retificar o polo 

passivo devendo constar Oi S.A. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8011197-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA RITA BRONZATTI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011197-50.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CELINA RITA BRONZATTI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, 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. Resumidamente, aduz 

a parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato 

impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, 

inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo 

fato danoso à honra da mesma. Assim, em simples analise, sem a devida 

resistência, uma vez que inexistentes no processo qualquer 

demonstração da licitude da negativação, vejo que presentes o ato ilícito e 

o nexo de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. A 

inteligência do artigo 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 

aos fins sociais da Lei e às 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. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada 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 Novo Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedia e, no 

mérito JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete 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 objeto desta lide. 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 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: 8011204-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011204-42.2017.8.11.0028 REQUERENTE: REGINA CONCEICAO DE 

CAMPOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Trata-se de ação indenizatória 

na qual pretende a reclamante a declaração de inexistência do débito em 

razão da ilegitimidade do mesmo. A promovida apresentara contestação 

negando os fatos esposados pela parte autora. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está 

prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a preliminar aduzida pela 

reclamada, quanto a ausência de comprovante de residência acostado 

pela parte autora, haja vista que o único documento acostado aponta 

como legitimo proprietário/residente pessoa diversa da postulante, sem 

qualquer demonstração de vinculo jurídico a partir disso. O art. 4º, III da Lei 

n. 9.099/95 assim dispõe: 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. Ressalto 

que até mesmo o contrato de prestação de serviços de telefonia acostado 
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pela reclamada demonstram a residência do autor em comarca diversa 

desta que propõe a demanda. Outrossim, o Código de Processo Civil 

ordena o seguinte: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo 

conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa 

quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir 

provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à 

defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - 

declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa 

informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; Apesar das alegações do reclamante em sede de contestação, 

a parte autora deixou de comprovar que reside no endereço informado, 

bem como informar ao juízo a relação com o terceiro titular da fatura em 

anexo, limitando-se a meras afirmações, falhando em seu dever de 

desconstituir os fatos alegados pelo reclamado. Dessa forma, acolher a 

preliminar suscitada extinguindo a ação sem apreciação de mérito é 

medida imposta, ante a incompetência do juízo para apreciar a demanda 

em questão. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando 

possível a correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil c/c art. 4º, III da Lei n. 9.099/95. 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 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: 8013662-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REINY CORREA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013662-32.2017.8.11.0028 REQUERENTE: REINY CORREA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÂO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE 

URGENCIA, proposta por REINY CORREA DA SILVA SANTOS em face de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. As partes compuseram 

acordo em audiência de conciliação realizada em 28/08/2017, termo de 

audiência no Id 9641561, no qual a parte requerida se compromete a 

efetuar o pagamento no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), mediante depósito bancário na conta do patrono do requerente, 

bem como a baixa dos débitos e a retirada da restrição no nome no 

cadastro de proteção ao credito, no prazo de 20 dias úteis. A parte 

requerente juntou aos autos o comprovante de pagamento, dando total 

cumprimento das obrigações entabuladas no acordo. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza 

seus legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

anotações. 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 

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: 8018587-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINA LISBOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018587-08.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BALBINA LISBOA DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por BALBINA LISBOA DA SILVA em face de LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. A parte requerente pediu desistência e 

extinção da presente demanda, conforme petição no Id 11614877. 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 produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, em consequência a EXTINÇÃO 

dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. 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 Cecilia 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: 8018586-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018586-23.2016.8.11.0028 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por VANDERLEI PEREIRA DE ARRUDA em face 

de LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. A parte requerente pediu 

desistência e extinção da presente demanda, conforme petição no Id 

11614796. 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 produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, em 

consequência a EXTINÇÃO dos autos sem julgamento do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 487, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. 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 Cecilia 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: 8018752-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 604 de 645



(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018752-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA DE FATIMA DE CAMPOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 13414246 

e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a UC da parte requerente, não foi 

afetada pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida por outro 

circuito/subseção do TREVO DO LAGARTO, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8010130-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 ? 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE 

a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para 

participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja 

acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? Às expedições necessárias. 7 ? 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Poconé-MT, 26 de fevereiro de 2016. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018748-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018748-18.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SANDRA CRISTINA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 13413738 

e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a UC da parte requerente, não foi 

afetada pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida por outro 

circuito/subseção do TREVO DO LAGARTO, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8018749-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO HILARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018749-03.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SEBASTIAO HILARIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SEBASTIÃO HILARIO DOS SANTOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 9138170 e, 
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nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a UC da parte requerente, não foi 

afetada pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida por outro 

circuito/subseção do TREVO DO LAGARTO, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8018747-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018747-33.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA CATARINA RIBEIRO DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA CATARINA RIBEIRO DA CRUZ em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 9943056 e, 

nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a UC da parte requerente, não foi 

afetada pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida por outro 

circuito/subseção do TREVO DO LAGARTO, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8018745-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERO JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018745-63.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANTERO JOSE MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. 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. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ANTERO JOSE MARIA DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 13413940 

e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do(a) 

requerente não encontra amparo. A requerida logrou êxito em demonstrar 

em sua contestação, provas de que a UC da parte requerente, não foi 

afetada pelo apagão, pois a localidade onde reside é abastecida por outro 

circuito/subseção do TREVO DO LAGARTO, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia 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: 8017060-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017060-21.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARLENE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARLENE RODRIGUES 

DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a parte requerente que no ano de 

2014, nos dias 07 e 08 de maio, houve a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de 

ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A requerida, 
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em sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano moral 

passível de indenização, bem como a ausência de pedido de providências 

na via administrativa. Analisando a preliminar de Carência de Ação – 

Ilegitimidade Ad Causam ativa: A parte requerida suscita a preliminar de 

ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu nome direito 

alheio, tentando induzir este juízo a erro. Nota-se que a requerente 

apresentou na inicial uma fatura de energia do ano de 2004, anterior a 

data do evento danoso. Porém a requerida traz provas em sua 

contestação, relatório demonstrando que no período de 09/2013 a 07/2015 

o titular da UC era ANTONIO CARLOS GONÇALVES. Razão pela qual a 

presente demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, 

tendo em vista que, a requerente não era a titular da Unidade Consumidora 

- UC na época do evento danoso – APAGÃO. O artigo 6º do Código de 

Processo Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear em nome 

próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso. 

Razão pela qual acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad 

causam. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento 

do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016595-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MALAQUIAS INOCENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016595-12.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MALAQUIAS INOCENCIO DE 

JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face 

da requerida sob a alegação de que as suas faturas com referências aos 

meses de outubro/2015, janeiro, abril e maio de 2016 com valores 

exorbitantes, a saber, R$ 264,26; R$ 863,14; R$ 415,85; R$ 133,15, 

respectivamente, não se adequa à sua real média de consumo, entre R$ 

37,00 (trinta e sete reais) e R$ 90,00 (noventa reais). Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a anulação das faturas, 

devolução em dobro do que fora pago indevidamente e indenização por 

danos morais. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer 

irregularidade no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte 

reclamant, haja vista que eles foram obtidos mediante leitura plurimensal 

no medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente por 

intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. 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. Sem preliminares, 

passo a análise 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. 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. 375, do 

Código de Processo Civil. 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). Ab initio, convém assinalar que ao 

caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de consumo, 

porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela 

ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 

3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a responsabilidade pelas 

vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente 

ou disponibiliza os seus produtos. Além disso, em se tratando de serviço 

essencial o fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura do medidor de energia, ainda que de forma plurimensal. Outrossim, 

não logrou êxito a parte ré em demonstrar que após constatada a 

irregularidade no medido de energia, fora o autor devidamente intimado 

para contestar o valor da quantia aplicada as faturas de outubro/2015, 

janeiro, abril e maio/2016. Se comparado com as demais faturas em que a 

parte consumidora alega o aumento (outubro/2015, janeiro, abril e 

maio/2016), pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente. 

Ademais, ao revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer 

elemento de prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média 

de consumo, apenas alegou que pela cobrança plurimensal ocorre a 

acumulo de consumo, o que gera uma fatura com valor maior. Assim, não 

há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos serviços de 

energia ao consumidor, uma vez que estes oneram claramente o 

consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte 

Reclamada em sua contestação, na relação entre consumidor e 

fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 

8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia elétrica que 

tem de provar que empreendeu esforços no sentido de atender a 

solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que levaram a 

registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que também não 

verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 

MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 607 de 645



eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. 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, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, nunca pessoalmente, realidade da qual não fugiu o caso 

concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo 

a moral da parte reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadão e 

consumidor. 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. 

Entretanto, o mesmo entendimento não persiste quanto a devolução na 

forma repetida, pois não restou comprovado nos autos o devido 

pagamento indevido, visto que os comprovantes acostados se referem a 

data anterior ao termo de confissão de dívida. Diante do exposto, à vista 

das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar de 

mérito arguida pela parte ré, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débitos objeto da lide com a consequente nulidade da fatura das faturas 

de outubro de 2015; janeiro de 2016; abril de 2016 e maio de 2016, 

devendo a ré promover o refaturamento dentro da média plausível, bem 

como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco 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). 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 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-50.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DEODATA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

VERA DE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT0015579A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010400-50.2012.8.11.0028 REQUERENTE: ILDA DEODATA CORREA 

REQUERIDO: VERA DE ARRUDA E SILVA, COMIBRAS LITORAL COMERCIO 

E SERVICOS LTDA Vistos. Trata-se de ação de reparação por danos 

materiais e morais em razão da compra parcelada de um móvel junto as 

rés, contudo, não houve a entrega do bem consoante pactuado pelas 

partes. Aduz a parte autora que após o pagamento da quinta parcela a ré 

lhe entregaria a CABECEIRA MATRIZ, o que não fora realizado, assim 

requer a devolução do valor de R$ 170,46 (cento e setenta reais e 

quarenta e seis centavos) devidamente corrigido e atualizado. 

Devidamente citada, a primeira reclamada VIA PLAN (COMIBRÁS LITORAL 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA), não compareceu em audiência de 

conciliação. A segunda promovida apresentou contestação, requerendo, 

em síntese, em caráter preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo desta demanda haja vista que foi empregada da reclamada, 

requer no mérito que sejam julgados improcedentes todos os pedidos 

formulados na peça vestibular haja vista que não restou comprovada 

qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro 

elemento que motive a condenação da dessas ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais como pleiteado. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 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. De início, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

aduzida pela segunda reclamada VERA DE ARRUDA E SILVA, eis que a 

causa de pedir e o pedido em nada se relacionam com essa reclamada, 

haja vista que a mesma laborou para a primeira reclamada, sendo 

impossível sua responsabilização por eventuais danos morais e materiais 

ensejados. Vencida a preliminar aduzida, passo à análise do mérito. Insta 

ressaltar, que a promovida não se apresentara para a audiência de 

conciliação conforme consta no evento Num. 8455290. Em segundo giro, o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 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, cabe à parte reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser 

representada por preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afastaria a obrigação do 

comparecimento do demandado, salvo se for por motivo justificado. 

Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. 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.” Resumidamente, 

trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em razão da 

compra parcelada de um móvel junto a ré, contudo, não houve a entrega 

do bem consoante pactuado pelas partes. Aduz a parte autora que após o 

pagamento da quinta parcela a ré lhe entregaria a CABECEIRA MATRIZ, o 

que não fora realizado, assim requer a devolução do valor de R$ 170,46 

(cento e setenta reais e quarenta e seis centavos) devidamente corrigido 

e atualizado, o que merece acolhimento haja vista o descumprimento 

contratual. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 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. Ademais disso, 

quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano moral, 

vez que houve sim a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa 

instituida, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em 

questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de 

comprovação. 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, minha 

relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); 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. 
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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, ACOLHO a 

preliminar de ilegitimidade passiva da segunda reclamada (VERA DE 

ARRUDA E SILVA) para exclui-la do polo passivo desta demanda, bem 

como JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada VIA PLAN (COMIBRÁS LITORAL COMERCIO 

E SERVIÇOS LTDA) a pagar à parte reclamante o valor de R$ 170,46 

(cento e setenta reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização 

por danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. 

contados a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e 

corrigidos a partir do desembolso de cada parcela quitada (Súmula 43 do 

STJ), bem como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) 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). 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 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-60.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR BARBOSA MEDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010162-60.2014.8.11.0028 REQUERENTE: DEUSIMAR BARBOSA 

MEDONCA REQUERIDO: ENERGISA S/A, ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, A parte autora alega que vem 

sofrendo ameaça de negativação de seu nome, após sentença nos autos 

n. 0010005-75.2014.811.0045, cujo tramitou neste juizado envolvendo as 

mesmas partes, sentença esta que declarou inexistente o débito discutido. 

Assim, diante do descumprimento de ordem judicial a mesma requer a 

condenação da reclamada na obrigação de fazer consistente em estancar 

as devidas cobranças, bem como danos morais pelos ilícitos perpetrados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

realização de ato ilícito, que os envios de restrição e proteção ao credito 

foram enviados antes do transito em julgado da ação, não havendo que se 

falar em descumprimento da sentença mandamental. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: Tenho que, apesar da parte reclamante 

acostar aos autos recebimento de carta informando a negativações em 

débitos declarados inexistentes, todavia, referem-se a fato anterior a 

sentença transitada em julgado nos autos n. 0010005-75.2014.811.0045. 

Nesse sentido restou claro que a parte ré se valendo das medidas que lhe 

eram cabíveis anterior a sentença exarada, buscou cobrar os débitos que 

até então era legítimos. No entanto, não se tem noticia nos autos de que a 

negativação por qualquer debito posterior a sentença fora de fato 

realizado, portanto, não há que se falar em arbitramento por danos morais. 

Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-76.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010482-76.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MAURO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S/A VISTOS, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido 

Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, 

posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas 

se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se de Ação de Indenização Por 

Negativação Indevida, proposta por MAURO CESAR DOS SANTOS em 

face da NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. Anote-se que, as ações 

proposta pelo requerente são genéricas, apenas informando que a 

negativação é indevida. Os documentos não comprovam pagamento muito 

menos que sofreu qualquer abalo. Em fase de contestação a requerida 

afirma que houve a contratação e instalação do aparelho, porém que as 

parcelas não foram pagas. Não houve juntada de provas documentais em 

razão da contratação ter sido realizada no campo virtual, ou seja, sendo 

registrado os dados somente via sistema, conforme as telas 

apresentadas. Porém as telas sistêmicas não se prestam como prova hábil 

por se tratar de documento unilateral, sendo, estes suscetíveis de 

alteração pela parte. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, 

a doutrina e jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral 

puro não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações, anteriores a anotação em análise nos presentes autos. 

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 
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cristalizado no seguinte enunciado: 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. Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, posto 

que a inscrição realizada pela requerida ocorreu em 30/01/2014 – R$ 

113,81 e 23/03/2014 – R$ 500,00, vislumbra-se nos autos outros registros 

datados em 26/06/2013 e 01/09/2013, meses antes da inserção do débito 

em discussão nos presentes autos, o que por si só já justificaria a 

negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula supra 

citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja legítima, 

urge mencionar que passível de indenização é aquele dano consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desse modo, em decorrência da preexistência de 

inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de dano moral 

indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima 

mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

para: DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 113,81 – contrato 

n. 9283247/03E0MX e R$ 500,00 – contrato 09283247/03GHXD por 

consequência DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e o torno definitivo, de forma 

que a parte requerida providencie a exclusão do nome do requerente no 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito. Proceda-se à 

secretaria para alteração do polo passivo para constar CLARO S.A., em 

razão da incorporação societária. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 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 Cecilia 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

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38721 Nr: 2905-45.2017.811.0019

 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: Maria Aparecida da Silva

 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:

 Conforme artigo 1.221 da CNGC, PROCEDO a INTIMAÇÃO da parte 

AUTORA, por seu procurador, para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9752 Nr: 924-93.2008.811.0019

 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: Francisca Guimarães de Souza, Rosana Guimarães de 

Souza, Diego Messias Guimarães Souza, Thainara Guimarães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro de Souza -Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Michele Caroline Brustolin - OAB:341075/SP, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do Esboço de Partilha de fls. 113/115, INTIMO os 

requerentes para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, como enuncia 

o artigo 652 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32738 Nr: 76-91.2017.811.0019

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Flávio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do embargado, na pessoa 

do advogado, para pagamento/depósito das custas processuais finais, no 

valor de r$ 379.38 (trezentos e setenta e nove reais e trinta e oito 

centavos), no prazo de 10 dias, conforme cálculo de ref. 17.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23722 Nr: 38-50.2015.811.0019

 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: Romildo Gomes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO do requerido, na pessoa do 

advogado, para pagamento/depósito das custas processuais finais, no 

valor de r$ 767,91 (setecentos e sessenta e sete reais e noventa e um 

centavos), no prazo de 10 dias, conforme cálculo de ref. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40082 Nr: 247-14.2018.811.0019

 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 Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Correia Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato deprecado ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", nos termos 

do Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 20-34.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Vivian Jabra Anfer Pinto Costa, 

Rubens de Castro Araújo

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão do processo. Assim, intimo 

a parte exequente para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40210 Nr: 296-55.2018.811.0019

 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
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 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cuiabá - 

Ministério Madureira, Lindomar Castilho Dias de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de 

alvará para realização do evento “1º FESTIVAL GOSPEL”, 23 de 24 de 

fevereiro de 2018, tendo início, no primeiro dia às 20h e término previsto 

para as 02h00 do dia subsequente, na cidade de Novo Horizonte do 

Norte/MT.Com efeito, devem ser observadas, rigorosamente as seguintes 

medidas:1.Observância e cumprimento da Portaria nº 006/2013-DF, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas e/ou cigarros para menores, nos termos do Capítulo III, artigos 

5º, incisos I, II e III, § 1º e 6º e 7º, bem como nos termos do Capítulo VII, art. 

14, §1º e art. 15;2.[...]Porto dos Gaúchos/MT, 22 de fevreiro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40310 Nr: 349-36.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Outo Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Menegatti, Sidinei Menegatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte autora, por seu procurador, para que 

forneça meios para cumprimento do ato deprecado ou efetuar o 

pagamento da diligência da oficial de justiça.

Caso opte por fornecer meios, deverá comparecer ou contactar o juízo 

para fornecer a locomoção à Oficial. No caso de pagamento de diligência, 

deverá acessar o site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", nos termos 

do Provimento nº 07/2017 CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40210 Nr: 296-55.2018.811.0019

 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: Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cuiabá - 

Ministério Madureira, Lindomar Castilho Dias de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para comprovar o pagamento de três selos para a 

expedição do alvará, bem como comparecer nesta secretaria para retirar 

o alvará, assinando o termo de compromisso.

Caso queira, a entrega do alvarpa poderá ser realizada pela oficiala de 

justiça, mediante pagamento da diligência devida, conforme estabelecido 

na sentença de ref.13.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16348 Nr: 1151-89.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmir Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º ____________

Vistos em correição, etc.

 Feito em ordem.

 Sem impulso oficial.

Adote a secretaria as providências necessárias.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia – MT, 05 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139885 Nr: 2383-24.2017.811.0017

 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): Sheyla Kalyanny Rodrigues Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 139885

Vistos em correição, etc.

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, ingressou com a presente 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de Sheyla 

Kalyanny Rodrigues Morais.

Em seguida, a Requerente informa que não possui mais interesse na ação 

(fls. 26), com isso deve se impor a extinção do feito com base no artigo 

485 do inciso VIII do NCPC.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

Preliminarmente, é de conhecimento que encontra-se em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo a Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos às fls. 26.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 16 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41885 Nr: 2276-82.2014.811.0017

 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: Bom Jesus Comércio de Petróleo Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trans-Nordeste Transporte Rodoviário de 

Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
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Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 794 Nr: 39-37.1998.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Egidio Taques Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso III e §1°, do Código de Processo Civil/2015. Custas pelo 

Exequente.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 19 

de fevereiro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42719 Nr: 8-21.2015.811.0017

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDdS, HESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 42719

Despacho

Vistos em correição, etc.

Intime-se pessoalmente a advogada subscritora da petição de fls. 71, para 

que traga aos autos o acordo extrajudicial firmando entre as partes sob o 

qual faz menção, sem o qual se torna impossível a apreciação do seu 

pedido.

Cumpra-se. Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 21/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133248 Nr: 295-47.2016.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdS, HESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Alves Teixeira - 

OAB:12276 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glória Ribeiro Dias São José 

- OAB:20220/O

 Autos ID N.º 133248

Despacho

Vistos em correição, etc.

Intime-se pessoalmente a advogada subscritora da petição de fls. 154, 

para que traga aos autos o acordo extrajudicial firmando entre as partes 

sob o qual faz menção, sem o qual se torna impossível a apreciação do 

seu pedido.

Cumpra-se. Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 21/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39045 Nr: 2757-79.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Júnior Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, hei por bem julgar 

procedente a pretensão contida na denúncia para, nos termos do artigo 

413 do Código de Processo Penal, pronunciar o acusado Sidney Júnior 

Fernandes da Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de São Félix 

do Araguaia/MT, nascido aos 13/01/1985, como incurso nas penas do 

artigo 121, caput, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, determinando que 

seja ele submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca.Considerando que o acusado fora colocado em liberdade, por 

força de decisão deste juízo e, que após não exsurgiram quaisquer das 

hipóteses que recomendassem sua prisão cautelar, deixo de decretar sua 

prisão (art. 413, § 3º do CPP).Intime-se o réu da pronúncia. (art. 420, I do 

CPP).Cientifique-se o d. representante do Parquet e o i. 

Advogada.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, e 

proceda-se à alteração do Tipo de Ação no Sistema Apolo por tratar-se de 

processo da competência do Tribunal do Júri.Ato contínuo, intime-se o 

Ministério Público e, em seguida a Defesa, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, bem 

como, juntarem documentos e requererem diligências (CPP, 422).Em 

seguida, decorrido o prazo das partes, volvam-me os autos conclusos 

para deliberação e confecção de relatório sucinto acerca do processo 

(CPP, 423).Cumpra-se expedindo o necessárioSão Félix do Araguaia/MT, 

15 de fevereiro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36833 Nr: 748-47.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 Autos ID N.º 36833

Criminal

Despacho

Vistos em correição, etc.

Abra-se vista dos autos à defesa técnica para apresentação de 

alegações finais no prazo legal, conforme já determinado.

Após, conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 15/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133794 Nr: 650-57.2016.811.0017

 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 Cristinae de Sousa

 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:

 Vistos em correição, etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 17/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 11747 Nr: 534-03.2006.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Édio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 Autos ID N.º 11747

Despacho

Vistos em correição, etc.

Feito em ordem.

Cumpra-se integralmente o já determinado em fls. 133/134.

 Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 19/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141657 Nr: 3476-22.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Luiz Miguel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurélio Borges Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Costa Ciabotti - 

OAB:137452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc. Cite-se a parte Executada para que, no prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do 

CPC), devendo constar no mandado que, não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, após 

transcorrido o prazo retro mencionado, à penhora de bens e a sua 

avaliação (§1° do artigo 829 do CPC), preferindo-se aqueles indicados 

pelo credor na inicial (letra “c” do inciso II do artigo 798 do CPC), se 

houver, lavrando-se o respectivo auto. O oficial de justiça, não 

encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, observando preferencialmente os indicados 

pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) vezes em 

dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 

do CPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o 

devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o arresto em 

penhora em caso de não pagamento. Não havendo pagamento ou penhora 

de bens, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. 

No entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o 

valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso 

não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133738 Nr: 606-38.2016.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Pereira dos Santos - Peixaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º

 Vistos em correição, etc.

 Despacho

Vistos em correição, etc.

 Ante a certidão retro, diga a parte Exequente.

Intima-se. Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 20/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132402 Nr: 2157-87.2015.811.0017

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 132402

 Vistos em correição.

 Defiro em parte o pedido de fl. 32. Mantenham-se os autos em gabinete 

para pesquisa do endereço do executado junto ao INFOJUD.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte exequente, através da Defensoria Pública, para requerer 

o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 19/02/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141688 Nr: 3491-88.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 141688

 DECISÃO

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de execução de honorários em face do Estado de Mato Grosso, 

onde a exequente Dra. Daniela Caetano de Brito pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde esta foi nomeada para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes, por ausência da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nos termos do artigo 534 do CPC.

Assim determino:

CITE-SE/INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para, querendo, no prazo de 

30 (trinta) dias, impugnar a execução, conforme o art. 535 do Código de 

Processo Civil.

 Certificado o não oferecimento de impugnação, REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça de acordo o art. 535, §3° e art. 910, §1° ambos do Código de 

Processo Civil.

 Defiro o pedido da parte exequente, para o fim de conceder a 

postergação do recolhimento das custas processuais ao final do 

processo.

 O diferimento do recolhimento das custas processuais ao dativo 

demonstra um grande senso de justiça, porque o advogado trabalha 

gratuitamente sem uma perspectiva de recebimento dos honorários e, 

ainda, tem que conviver com o descaso do governo em relação aos 

pedidos administrativos de pagamento. E, por fim, apenas demandam 

judicialmente o Estado quando não lhes resta outra alternativa.

 Some-se a isso o fato dos honorários advocatícios terem natureza de 

crédito alimentar.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intime-se.

Às providências.

São Felix do Araguaia - MT, 20 de Fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida
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 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34081 Nr: 97-49.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Inácio Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:Mat. 

100164

 I. ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do acusado MIGUEL INÁCIO NOGUEIRA, tendo em vista a 

prescrição da pretensão punitiva, nos termos do dos artigos 107, IV c/c 

art. 109 do Código Penal.II. Ciência ao Ministério Público.III. Após, 

certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.IV. Cumpra-se expedindo o necessário.V. Por 

ultimo, ressalto que esta Magistrada começou a jurisdicionar nesta 

Comarca em 08 de janeiro de 2018, ocasião que presente feito já se 

encontrava prescrito.São Félix do Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJUÍZA SUBSTITUTA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 7600 Nr: 1812-39.2006.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Ribeiro Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 I. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, 

bem como diante da fundamentação acima, julgo extinta a punibilidade do 

acusado DOMINGOS RIBEIRO CAVALCANTE, nos termos do artigo 107, IV, 

do Código Penal.II. Ciência ao Ministério Público. III. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.IV. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 20 de 

fevereiro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141526 Nr: 3409-57.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Neves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mario de Souza - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Competirá ao Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas 

a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o 

prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora 

em caso de não pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de 

bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de penhora.No 

entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o 

valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso 

não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 20 de fevereiro de 2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20336 Nr: 1235-22.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Ribeiro Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

MIRANDA SOUZA, para devolução dos autos nº 1235-22.2010.811.0017, 

Protocolo 20336, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12188 Nr: 985-28.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akassia Rodrigues da Silva Vilas Boas, Wilson Machado 

Vilas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H&M Vasconcelos Agropecuária Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de INTIMAR a Requerente para se manifestar 

acerca do teor do ofício nº 616/ASJUR/PRESIDÊNCIA/2017 encartado às 

fls. 127-128, o qual informa, em síntese, que não foi possível realizar o 

Estudo Cadastral do imóvel em litígio, pois falta documentação para tanto, 

tais como: planta georreferenciada, Anotação de Responsabilidade 

Técnica, fluxograma da cadeia dominical, memorial descritivo e planilha de 

dados cartográficos de acordo com a norma técnica de 

georreferenciamento vigente, assim como mídia digital com a planta e 

dados cartográficos, tudo em consonância com o Provimento n° 09/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39389 Nr: 198-18.2014.811.0017

 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): Acenio Cruz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6502 Nr: 35-97.1998.811.0017

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Messias Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municípal de Alto Boa 

Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Ribas - OAB:2793-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132515 Nr: 2215-90.2015.811.0017

 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: Poliana Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:GO/22652

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB n° 24.310 a restituir os autos 

em cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo 

e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134050 Nr: 844-57.2016.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Regina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado Afonso Sueki Miyamoto, OAB n° 3585 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 1386-80.2013.811.0017

 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: Cícero Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pauloan de Souza Rocha, Maruzan de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Vitor Pereira Filho - 

OAB:27701-GO

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado José Genilson Brayner, OAB n°19.179 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 796 Nr: 151-69.1999.811.0017

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lima e Cristichini Ltda, Silvia Cristina Cristichini, 

José Márcio Scarullis, José Antonio de Almeida

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

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6402 Nr: 1152-50.2003.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Martins Borges -ME

 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, 22/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139587 Nr: 2191-91.2017.811.0017

 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): Flavio Augusto de Almeida, Henrique Augusto 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado José Genilson Brayner, OAB n°19.179 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39258 Nr: 100-33.2014.811.0017
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 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: Odemir Peres de Souza, Joaci Gomes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado José Genilson Brayner, OAB n°19.179 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45794 Nr: 1881-56.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Frederico Fonseca Portugal-ME, Frederico 

Fonseca Portugal, Elber José Duarte Portugal, Maria Nilza Fonseca 

Portugal, Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16275 Nr: 851-30.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Teixeira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42767 Nr: 56-77.2015.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 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, 22/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134778 Nr: 1320-95.2016.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Piauí Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

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.

São Félix do Araguaia - MT, 22/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 17312 Nr: 207-53.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keith Olivett dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEITH OLIVETT DOS SANTOS LIMA, Cpf: 

27097897287, Rg: 1663302, Filiação: Otaviano Ferreira Lima e Maria das 

Graças dos Santos Lima, data de nascimento: 06/11/1969, brasileiro(a), 

natural de Barreira do Campo-PA, convivente, pecuarista, Telefone 66 

3548 1030. 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: Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente 

Execução nos termos do artigo 26, da Lei 6.830/80.P.R.I. Cumpra-se. 

Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições. Após o trânsito em 

julgado da presente, feita as anotações necessárias, arquive-se.São Félix 

do Araguaia - MT, 22 de março de 2017.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz 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, Dilma Silva de Siqueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 22 de fevereiro de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138109 Nr: 1325-83.2017.811.0017

 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: Marta Aparecida Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus de Julieta Maria Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137361 Nr: 746-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fred Acosta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Decisão.

Vistos, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o Auto de eficiência da arma de fogo (fls. 

15) e quanto a imprescindibilidade da conservação da arma de fogo para o 

esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 22/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137362 Nr: 747-23.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jorge Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Decisão.

Vistos, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o Auto de eficiência da arma de fogo (fls. 

11/12) e quanto a imprescindibilidade da conservação da arma de fogo 

para o esclarecimento dos fatos apurados no processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 22/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32847 Nr: 1541-54.2011.811.0017

 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: Antônia de Sousa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jorge Soares da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, OAB n°10.296 a restituir os 

autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38191 Nr: 2022-46.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimilson Ferreira, Neuci Borges da Silva, 

Valdeci Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos ID N.º 38191

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 19/09/2018, às 

16h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18237 Nr: 1232-04.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Mendes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 617 de 645



Advogado Marcos Antônio Miranda Souza, OAB n°10.296 a restituir os 

autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17118 Nr: 1794-47.2008.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramona E. Vasques Ribas-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19884 Nr: 772-80.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Breno Soares da Silva, Bruno Soares da Silva, Marciana 

Soares da Silva, Bárbara Taylhyne Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Portela da Sillva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:Mat. 

100164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando a Portaria n° 001/2018-DF, que designou correição no Foro 

Judicial desta Comarca a partir do dia 11/01/2018, tal qual determinou que 

se providenciasse a cobrança de todos os processos que se 

encontravam com carga para advogados, peritos, Ministério Público e 

Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a Drª. 

Advogada Thais Soares Azevedo, OAB n° 24.163 a restituir os autos em 

cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14645 Nr: 1477-83.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Funcionários Público do Município de Alto 

Boa Vista, Damiana Camelo Dantas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:254397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33883 Nr: 2615-46.2011.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal e Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiran Milhomem dos Santos, Miguel Milhomem 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19460 Nr: 344-98.2010.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Rural e Ecológica Lagoa Azul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:MT Nº 6443

 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, 22/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134582 Nr: 1201-37.2016.811.0017

 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: Lindamara da Silva Araújo, MASA, DSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivam Sousa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme termo de fls. Retro, foi reagendada a 

oralidade para o dia 07 de março de 2018, às 17h (MT), saindo a parte 

requerida devidamente intimada. Assim, que seja a parte autora e seu 
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respectivo advogado intimados a comparecer neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31834 Nr: 436-42.2011.811.0017

 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: Arquias Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

certidão de fls. 76, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 03 de abril de 2018, às 16:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133947 Nr: 772-70.2016.811.0017

 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: Norberto Manica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filenon Soares Lima, Nilson Muller, Ilóide 

Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira de Andrade - 

OAB:227716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5.341, César Augusto da Silva Serrano - OAB:5341, 

Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Jeysson Ferreira Almeida - 

OAB:23500/O, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1938-A, Mauro Alexandre Moleiro 

Pires - OAB:7.443, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 Conforme consignado, a decisão proferida no agravo de instrumento n.º 

1008807-19.2017, apenas manteve a suspensão do cumprimento da 

liminar de reintegração de posse, não a sua revogação. Dessa forma, a 

ordem para reintegrar os agravados na Fazenda Pingo D’Água extrapolou 

a lide possessória, eis que a Ação de Reintegração de Posse tem por 

objeto apenas as áreas referentes às Fazendas São José, Campina 

Verde, Campina Verde II, Fazenda Lago Rico – Glebas A, B, C e D. Com 

isso, atendendo ao disposto na decisão monocrática do Relator que 

deferiu a tutela recursal, em sede de Agravo de Instrumento, REVOGO a 

decisão de fls. 843verso que determinou a expedição de contramandado 

para que os requeridos fossem reintegrados na posse da Fazenda Pingo 

D’Água. Por conseguinte, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de contramandado 

para que a parte autora seja imediatamente reintegrada na posse das 

áreas que não foram objeto da Ação de Reintegração de Posse, 

especialmente a Fazenda Pingo D’Água. Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o 

necessár io .Às  prov idênc ias .São  Fé l i x  do  Aragua ia /MT, 

26/02/2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-94.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BATISTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Comunicado Banco do Brasil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-71.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Comunicado Banco do Brasil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-71.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Comunicado Banco do Brasil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-56.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Comunicado Banco do Brasil

Comarca de Rio Branco

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-62.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ROCHA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J F XAVIER GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000206-62.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

21.408,58; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 
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MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-33.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 26 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - 

MT22398/O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/04/2018 Hora: 10:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000044-33.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27053 Nr: 148-49.2011.811.0032

 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: Sebastiana Bondespacho Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Marques de Freitas, Renato Alves de 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Gonçalves Martins Filho 

- OAB:3.343-A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/O, 

Ilvanio Martins - OAB:12301-A/MT, Josimar Vitor Pereira - 

OAB:19.848/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aux Moura Moraes 

de Freitas - OAB:, Amanda Gabriela Gehlen - OAB:19.506, Anna 

Luiza Prado Feuser - OAB:16188/MT, Antonio Luiz Ferreira da Silva 

- OAB:6565 MT, Cristiano Pizzatto - OAB:5082, Luis Carlos de 

Carvalho Dores - OAB:OAB/MT 12.724, Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:7.170-A, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/OABMT, SILVIA SOARES FEREIRA SILVA - OAB:14610, 

Victor Leão de Campos - OAB:OAB/MT1.7915

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de outras deliberações, designo o dia 18/04/2018, às 15:30, 

para realização de audiência de instrução.

Intimem-se as partes para comparecimento, acompanhadas de seus 

patronos e respectivas testemunhas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27378 Nr: 1843-72.2010.811.0032

 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: Sebastiana Luiza da Guia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - 

OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Nos termos 

do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20629 Nr: 1384-75.2007.811.0032

 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: Enedino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paulina de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucilene Aparecida da Silva e 

Coelho Sousa - OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Patricia Salles - 

OAB:OAB/MT 10.265, DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - OAB:10777, 

João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida, sobre o desarquivamento dos 

autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1102 Nr: 323-34.1997.811.0032

 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): Luiz Carlos Pereira Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor sobre o desarquivamento dos autos, bem 

como, requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25019 Nr: 21-48.2010.811.0032

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Gregorio da Silva

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

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor, para requerer o que entender de direito 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27184 Nr: 275-84.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viveiros Jangada Ltda - ME, Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para o pagamento da diligencia do oficial de 

justiça, nos autos Código 180712, que tramita no Juizo da Segunda Vara 

Cível da Comarca de Sorrriso - MT, conforme of´ciio de fls. 98/99.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-47.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

13:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-32.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

14:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-17.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

14:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-02.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

15:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-84.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE BERNARDINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

15:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-69.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE BERNARDINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

16:00Hras, para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-54.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DEONIZIA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

16:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-39.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

17:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-24.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 13 de JUNHO de 2018, às 

17:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-09.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

13:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-91.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMARA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

13:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-76.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

14:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-61.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

14:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-46.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

15:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-31.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

15:30Hras, para realização de audiência de conciliação

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-17.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HERNANI PINHEIRO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276/O, RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 14:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000752-17.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 

10.139,38; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS HERNANI PINHEIRO 

GUIMARAES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

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

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011873-59.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO BRAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Arnaldo Ramão Medina OAB - MT0012914A (ADVOGADO)

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS LEONEL PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIADNA MENDES DA SILVA OAB - 314.565.371-72 (REPRESENTANTE)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000010-26.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-89.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 24 de julho de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - MT16216/O-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2017 

Hora: 14:45 , no endereço ao final indicado. O presente expediente 

tambem tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. Processo: 1000398-89.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: EVA APARECIDA DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

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

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 
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ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 

99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-89.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos, bem como que, 

se assim quiser, apresente contrarrazoes, no prazo legal, do recurso 

interposto. Santo Antônio do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO 

DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-37.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDROSO BOTELHO OAB - MT16526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 de julho de 

2017. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: VILSON PEDROSO 

BOTELHO - MT16526/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2017 

Hora: 14:15 , no endereço ao final indicado. O presente expediente 

também tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. Processo: 1000395-37.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 

28.110,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

CAMPOS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

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

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 

99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-37.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDROSO BOTELHO OAB - MT16526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-76.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FAGNER RAIONE 

SILVA ARRUDA - MT23443/O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 

Hora: 15:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000761-76.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 36.620,11; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: REQUERENTE: ANA AUGUSTA 

LEITE FERRAZ ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

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

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8070615-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ROSA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA - MT0015768A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 

Hora: 16:45 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8070615-34.2016.8.11.0001; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MICHELE ROSA DE MAGALHAES 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

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

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-07.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON JOSE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)
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Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-63.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MUNOZ BUSTAMANTE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA CLÁUDIA DE MORAES BARBOSA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-80.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VERONNA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: VINICIUS MANOEL - 

MT0019532A, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - MT0004754A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 12:45 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010285-80.2014.8.11.0053; Valor causa: R$ 

28.923,31; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: PAULO VERONNA DOS SANTOS 

FILHO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

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

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA 

PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO 

SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-08.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ARRUDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-68.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-62.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-47.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-05.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 26 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: RAUL CLAUDIO 

BRANDAO - MT0019145A-O A presente intimação, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000962-05.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 33.408,18; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LOURIVAL DIAS DE LIMA Parte Ré: LUIS MARIO 

TEIXEIRA Terceiro interessado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCAO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

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

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, 

TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-98.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ESTEVAO DA SILVA (AUTOR)

ESTEVAO VIRGINIO DA SILVA (AUTOR)

ELIZIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA OAB - MT19511/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (RÉU)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-22.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TAQUES AMORIM SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria a audiencia designada nos autos. Santo Antônio do 

Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-10.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 26 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-76.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE 

PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO DO PROCESSO: 1000761-76.2017.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 36.620,11 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PETIÇÃO 

(241) REQUERENTE: ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB: 

MT23443/O Endereço: desconhecido PARTE REQUERIDA: Nome: BANCO 

DO BRASIL SA Endereço: Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 0, 

Lote 3, 4 e 5, Quadra 01, Loteamento Novo Santo An, CENTRO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB: 

MT0014258S-A Endereço: RIO GRANDE DO SUL, 661, QUARTO ANDAR, 

BARRO PRETO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-110 FINALIDADE: 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, por 

todo o conteúdo da(o) petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante deste mandado, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 15:00 , 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço acima indicado, podendo, 

SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral, ATÉ 05 

(CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA, bem como a 

sua Intimação da Medida Liminar deferida nos autos, nos termos a seguir 

mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. MEDIDA LIMINAR: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada e/ou 

não apresentando contestação, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-05.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE 

PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO DO PROCESSO: 1000962-05.2016.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 33.408,18 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LOURIVAL DIAS DE LIMA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: RAUL CLAUDIO 

BRANDAO OAB: MT0019145A-O Endereço: LOS ANGELES, 273, JD 

CALIFORNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-400 PARTE REQUERIDA: Nome: 

LUIS MARIO TEIXEIRA Endereço: AVENIDA BRASIL, 13, qd 49, sala 02 SL 

Detran CPAII, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-508 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/04/2018 Hora: 14:00 , na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço acima indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A AUDIÊNCIA, SOB 

PENA DE REVELIA. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada e/ou não apresentando contestação, presumir-se-ão aceitos, 

pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de Sapezal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-82.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ SAO JOSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 
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Sentença prolatada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-88.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MELO OAB - MT22824/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para a data de Conciliação Sala: 

Conciliação - Juizado Data: 03/04/2018 Hora: 15:00h, na sede deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-40.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DIAS 13985108900 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO M. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

decisão prolatada nos autos.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 2427-61.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL ROBERTO SILVÉRIO, ALAF ARAUJO 

DE SOUZA, ELAINE MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Diante do exposto, determino o trancamento e julgo extinta a ação penal 

em face de Alaf Araujo de Souza, nos termos do art. 395, II, CPP, 

determinando a baixa, ante a revogação completa da ordem nesse 

sentido, do mandado de prisão provisória expedido contra o 

cidadão.Dê-se baixa no BNMP.Prossiga-se a AP quanto aos demais réus, 

intimando-se o Parquet para que indique se prosseguirá na busca da 

identificação do suposto “Alef Perturbado”, ou se pretende o 

desmembramento das ações, se e quando for identificada a autoria do 

crime quanto a esta pessoa.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Retornando do MP, conclusos para impulso.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo em caráter de 

urgência. Às providências.Tapurah/MT, 23 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49513 Nr: 1310-06.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKDFP, ERJDF, MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1310-06.2015.811.0108 (Código 49513)

Requerente: Mickaelly Karine de Freitas Palenscki

Requerido: Marcos Antonio Palenscki

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença, formulado por Mickaelly Karine de 

Freitas Palenscki, menor, representada por sua genitora Erica Rutiele 

Joaquim de Freitas, em face de Marcos Antonio Palenscki, objetando o 

cumprimento de acordo.

Por se tratar de interesse de menor, processe-se em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, 

bem como anote-se que o presente processo está em fase de 

cumprimento de sentença, e estando a inicial em termos, recebo-a para 

fins processuais.

Compulsado os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

sendo devidamente homologado às f. 29.

Ocorre que a genitora da requerente informa o descumprimento do 

pactuado, especificamente em relação à guarda da filha menor do casal, 

postulando pelo cumprimento de sentença.

Destarte, intime-se o executado a fim de cumprir voluntariamente a 

sentença no prazo de quinze dias, sob pena de concessão do pedido de 

busca e apreensão (NCPC, art. 536).

Intime-se.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53032 Nr: 1095-93.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLAINE ANDREIA ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GALLETTI GARNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neudi Galli - 

OAB:MT0006562-B

 (...).Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do NCPC, 

com fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e determino a citação do devedor para que, em 3 (três) dias, pague 

o débito alimentar, referente aos três últimos meses ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já tenha efetuado o 

pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do NCPC, 

podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do artigo 212 

do CPC.Ademais, considerando o débito alimentar remanescente, que 

supera mais de três parcelas mensais, cite-se o devedor para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias (art. 523, NCPC), sob 

pena de expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito, e a requerimento 

do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil.No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais.Caso o devedor não promova o pagamento 

do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Defiro o benefício da 

justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na acepção 

jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53275 Nr: 1221-46.2016.811.0108

 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: LUCIANA CRISTINA PARLATO, ELPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AVELINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MILTON SOARES - 

OAB:PR/47104

 Processo n°: 1221-46.20016.811.0108 (Código 53275)

Requerente: Luciana Cristina Parlato

Requerido: Adriano Avelino da Costa

AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS

VISTOS.

Considerando os argumentos articulados pelo requerido, especificamente 

sobre a impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação e, 

em atenção à manifestação ministerial (f.47-48), redesigno o ato para a 

data de 28 de março de 2018, às 13h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53247 Nr: 1205-92.2016.811.0108

 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: LADG, RDG, EDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Paião - 

OAB:MT0018145A

 )...)Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do NCPC, 

com fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e determino a citação do devedor para que, em 3 (três) dias, pague 

o débito alimentar, referente aos três últimos meses ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já tenha efetuado o 

pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do débito, ou 

por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do NCPC, 

podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do artigo 212 

do CPC.Ademais, considerando o débito alimentar remanescente, que 

supera mais de três parcelas mensais, cite-se o devedor para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias (art. 523, NCPC), sob 

pena de expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito, e a requerimento 

do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil.No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais.Caso o devedor não promova o pagamento 

do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Defiro o benefício da 

justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na acepção 

jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 22 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61971 Nr: 420-62.2018.811.0108

 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: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:PR/25.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos preconizados no 

art. 3º, § 12º, do Dec.-Lei nº 911/69, EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO nos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara 

Cível da Comarca de Curitiba/MT. Ressalto, que os atos de intimação e 

citação deverão ser praticados na ação de busca e apreensão, uma vez 

que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este juízo autorização 

apenas para realização da apreensão dos bens. DEFIRO os benefícios 

previstos no artigo 212 § 2º do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 23 de 

fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57580 Nr: 945-78.2017.811.0108

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:MT/21.503

 Processo n°: 945-78.2017.811.0108 (Código 57580)

Requerente: Eliane Barella

Requerido: Daniel Cristian da Conceição

GUARDA VISITAS E ALIMENTOS

VISTOS.

Tratando-se de interesse de menor, nos termos do artigo 178, II, do Código 

de Processo Civil/2015, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para 

manifestação.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57779 Nr: 1044-48.2017.811.0108

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n°: 1044-48.2017.811.0108 (Código 57779)

Requerente: Simone Marques Pininga

Requerido: Robson Santana de Almeida

 REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REVISIONAL DE ALIMENTOS

VISTOS.

Tratando-se de interesse de menor, nos termos do artigo 178, II, do Código 

de Processo Civil/2015, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para 

manifestação.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55028 Nr: 2163-78.2016.811.0108

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...) Em consulta ao andamento processual no sitio eletrônico, verifica-se 

que o tal procedimento os autos encontra-se arquivado desde o ano de 

2012, sem que se possa aferir com certeza a ocorrência ou não da 

homologação da composição.Informa o requerente, ainda, que à época da 

propositura da ação o menor já estava sob sua guarda de fato quatro 

meses antes, ou seja, a guarda fática remeteria ao ano de 

2012.Determinada a realização de estudo psicossocial, constatou-se que 

o menor encontra-se sob perfeitas condições de cuidado e bem estar. Em 

contrapartida, há notícias de que o menor, ao tempo em que esteve sob os 

cuidados da genitora, estaria abaixo do peso, com problemas dentários, 

bem como não estaria frequentando regularmente a unidade de 

ensino.Ademais, vale ressaltar que durante a visita técnica, a requerida 

informou que não se opõe à concessão da guarda do menor ao 

requerente, ressalvando o interesse no direito de visitas ao filho.Destarte, 

levando em consideração o vínculo biológico e as circunstâncias 

narradas, corroboradas pelos documentos colacionados aos autos, em 

especial o relatório de estudo psicossocial, reputo salutar a concessão da 

guarda provisória ao genitor como forma de viabilizar o regular 

desenvolvimento da infante, garantindo-lhe a integridade física e mental. 

Destarte, defiro a guarda provisória da criança Pablo Anatanael Cordeiro 

Rodrigues ao genitor Agnaldo Firino Rodrigues, mediante assinatura do 

termo respectivo.Ademais, determino a manutenção dos estudos 

psicossocial a serem realizados pela equipe multidisciplinar do juízo, no 

ambiente familiar em que o menor está inserido.Designo audiência de 

conciliação para a data de 19 de março de 2018, às 

14h30min.Intime-se.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 21 de fevereiro de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50940 Nr: 53-09.2016.811.0108

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIA, LMK, ENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 53-09.2016.811.0108 (Código 50940)

Requerente: Daniele Ivone Aguiar

Requerido: Jorge Ademir Aguiar

 COBRANÇA DE ALIMENTOS

VISTOS.

Tendo em vista a apresentação de impugnação à contestação, e, 

tratando-se de interesse de menor, nos termos do artigo 178, II, do Código 

de Processo Civil/2015, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para 

manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 384-20.2018.811.0108

 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: ELISETE DE FATIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 384-20.2018.811.0108 (Código nº: 61928)

REQUERENTE: Elisete de Fátima Soares

REQUERIDO: Estado de Mato Grosso

 OBRIGAÇÃO DE FAZER

VISTOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer alvitrada pela Defensoria Pública 

Estadual em favor de Elisete de Fátima Soares, cuja finalidade é lhe 

assegurar acesso ao medicamento INTERFERON (44 MG), na rede de 

saúde pública, porquanto a requerente é portadora de ESCLEROSE 

MÚLTIPLA (CID G35) e não possui condições para arcar com seu custo 

sem se privar dos recursos indispensáveis ao sustento próprio e da 

família.

Antes de analisar o mérito da presente demanda, colha-se o parecer do 

NAT, com urgência, solicitando as respectivas informações, inclusive para 

que esclareça se existem outros medicamentos, de princípios ativos iguais 

ou de mesmos efeitos, que poderiam ser usados no tratamento da 

requerente, porquanto o que se tutela é a saúde e o Estado não está 

obrigado a fornecer medicamento de marca comercial específica, podendo 

substitui-lo por genérico de mesmo princípio ativo.

Transcorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem manifestação, 

certifique-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 23 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55512 Nr: 2430-50.2016.811.0108

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDS, VÉRDS, MDFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2430-50.2016.811.0108 (Código 55512)

Exequentes: Verônica Eloyza Rocha da Silva e Outra

 Executado: Antônio da Silva

 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Cuida-se de ação de execução de alimentos vertida por Verônica Eloyza 

Rocha da Silva e Valéria Érica Rocha da Silva, menor, representadas pela 

genitora, Marli de Fatima da Rocha, em face de Antônio da Silva, 

objetivando o recebimento do valor total de R$ 5.887,45 (cinco mil 

oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Analisando com acuidade os presentes autos, verifica-se que autos de 

cumprimento de sentença, em apenso (código 20902), são cobradas as 

mesmas parcelas da dívida de alimentos, ou seja, o período de 

outubro/2015 a agosto/2016, contando com as mesmas partes, pedido e 

causa de pedir, ocorrendo o instituto da litispendência.

Insta consignar que o reconhecimento da litispendência visa impedir a 

reprodução de causa idêntica, de modo que a extinção do feito proposto 

posteriormente é medida que se impõe.

 Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil/2015.

Processo isento de custas.

Com o transito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

procedendo às baixas e anotações pertinentes.

 P.R.I.C.

Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54763 Nr: 2037-28.2016.811.0108

 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: AADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2037-28.2016.811.0108 (Código nº: 54763)

REQUERENTE: Aline Alves da Silva Castro

REQUERIDO: Ricardo Ferreira de Castro

DIVÓRCIO LITIGIOSO

VISTOS.

Ação de divórcio c/c alimentos, guarda e regulamentação de visitas 
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proposta por Aline Alves da Silva Castro em face de Ricardo Ferreira de 

Castro.

Em audiência de conciliação realizada na data de 21/02/2017, as partes 

compuseram amigavelmente quanto à ruptura do vínculo conjugal, partilha 

de bens e guarda e alimentos ao filho em comum (fl. 42).

O Ministério Público manifestou-se às f. 43/44, opinando pela homologação 

da transação firmada.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Da análise dos autos, verifico que o acordo celebrado entre as partes 

preserva suficientemente o interesse da filha em comum do casal, cuja 

guarda permanecerá com genitora, sendo garantido ao requerido o direito 

de visitas e os alimentos fixados nos termos do respectivo acordo.

Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Aline Alves da 

Silva Castro e Ricardo Ferreira de Castro para que produza os efeitos 

legais e de direito.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b” do CPC.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira e termo de guarda da infante em favor de 

sua genitora.

 Ciência ao Ministério Público.

Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 23 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46470 Nr: 2084-70.2014.811.0108

 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: Ines Pires Dopp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Dias Zanutto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Defiro a juntada dos documentos requestados pelas partes, mas rejeito, 

novamente, o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT porque ao 

proprietário da coisa não se nega acesso à informação, devendo o 

requerido carrear aos autos a certidão atualizada do registro de seu 

rebanho bovino, equino, bubalino, ou de qualquer outra espécie, no prazo 

de 10 dias, a contar da audiência, sob pena de presunção de veracidade 

daquilo que se acha afirmado e comprovado por outras espécies de prova 

nos autos. Condiciono a designação de audiência para oitiva da 

testemunha faltante á comprovação de que a carta/convite foi entregue a 

tempo e modo, haja vista o não retorno do AR, o que deverá ser 

providenciado pela parte interessada, também no prazo de 10 dias, pena 

de preclusão da prova. Declaro encerrada a instrução processual. Vindo 

aos autos os documentos ou omissas as partes, conclusos para 

sentença, facultando-se aos litigantes a apresentação de memoriais ao 

termino dos prazos processuais acima pontuados, salvo se decorrida 

dilação probatória, isto exclusivamente quanto a ação de divórcio, posto 

que na ação de reconhecimento e dissolução de união estável não 

existem mais provas perquiridas pelas partes, devendo, se quiserem, 

apresentar suas razões finais desde logo, no prazo de lei”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20234 Nr: 1275-27.2007.811.0108

 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: José Zeferino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 9.935-A, Patricia Mariano da Silva - OAB:OAB/MT 

11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecerem a perícia médica designada para a data 

de 19.04.2018 as 14horas, no fórum da Comarca de Sorriso, aos autos de 

carta precatória nº 771-45.2018.811.0040 (código 184859), devendo 

comparecer acompanhado dos documentos pessoais e exames que 

possuir, bem como poderá indicar assistente técnico para acompanhar o 

ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 2065-93.2016.811.0108

 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: ROSA ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2065-93.2016.811.0108 (Código 54816)

Requerente: Rosa Alves de Sousa

Requerido: Raimundo Nonato Alves de Sousa

DIVÓRCIO LITIGIOSO

VISTOS.

Tendo em vista que o requerido não foi localizado para que fosse 

promovida a sua citação pessoal, a fim de que seja regularizado o 

procedimento com a angularização do feito, determino seja promovida a 

citação ficta do requerido.

Transcorrido o prazo para manifestação, conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41335 Nr: 127-68.2013.811.0108

 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: ALMIR ROGERIO MROWSKOVSKI GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudete Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, e 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, os quais ficam 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme autoriza o 

art. 85 do CPC.Havendo trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se 

eventual pedido de cumprimento de sentença, pelo prazo de seis meses, 

r e m e t e n d o  a o  a r q u i v o  s e  s i l e n t e s  a s 

partes.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51664 Nr: 383-06.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ML, RLC, MVLC, LGLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, considerando o débito alimentar remanescente, que supera 

mais de três parcelas mensais, cite-se o devedor para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias (art. 523, NCPC), sob 

pena de expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito, e a requerimento 

do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil.No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais.Caso o devedor não promova o pagamento 

do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Defiro o benefício da 

justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na acepção 

jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 21 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59946 Nr: 2312-40.2017.811.0108

 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: MARIA JOSÉ ROSA BRANDÃO, NILSON APARECIDO 

BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Maria 

José Rosa Brandão e Nilson Aparecido Brandão para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, 

junto ao Cartório de Registro Civil competente, fazendo constar que a 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Depois de feitas as devidas 

a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s ,  a r q u i v e m - s e . P u b l i q u e - s e . 

Registre-se.Intime-se.Tapurah/MT, 23 de fevereiro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20902 Nr: 308-45.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE FATIMA DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 308-45.2008.811.0108 (Código 20902)

Exequentes: Verônica Eloyza Rocha da Silva e Outra

 Executado: Antônio da Silva

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira.

Às providências.

Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59949 Nr: 2315-92.2017.811.0108

 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: CLEVERSON CARDOZO DE LIMA, Marcia Raquel 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2315-92.2017.811.0108 (Código nº: 59949)

REQUERENTES: Cleverson Cardozo de Lima e Marcia Raquel Rodrigues

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Cleverson Cardozo de Lima e Marcia Raquel Rodrigues, devidamente 

qualificados, ingressaram com pedido de DIVÓRCIO CONSENSUAL, em 

relação ao matrimônio celebrado em 29/04/2004, sob o regime de 

Comunhão Parcial de Bens.

De uma breve análise aos autos verifica-se que os requerentes não 

juntaram à exordial a certidão do casamento que pretendem desfazer, 

prova documental tida como indispensável à propositura da presente 

ação.

Portanto, intimem-se os requerentes para apresentarem a respectiva 

documentação, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

Tapurah/MT, 23 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52871 Nr: 1009-25.2016.811.0108

 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: JORGE FRIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Ferreira Lacerda Frizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Sotier Wolff - 

OAB:MT0016847

 (...) .Nesse passo, é incontroversa a existência dos seguintes bens 

comuns:a)Uma motocicleta, Honda Biz C100, placa JZT6616, ano/modelo 

2004/2004, avaliada em R$ 3.500,00;b)Um veículo Gol 1.0 GIV, ano/modelo 

2010/2011, Placa EQC0383. Vale destacar que na exordial o requerente 

avaliou o referido automóvel em R$ 17.000,00, enquanto que na 

impugnação apresentou o valor de R$ 25.500,00.c)A existência de débito 

comum, em nome da requerida, no valor de R$ 9.545,64 (nove mil 

quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos).d)Contrato junto a empresa Herbalife Internacional do Brasil 

Ltda, sob ID 431407514.Assim sendo, não havendo questões a serem 

avaliadas, ao menos nesse momento, haja vista que os pontos 

apresentados pelas partes carecem de dilação probatória, necessário se 

faz lançar os pontos controvertidos a serem comprovados pelas partes, a 

fim de que o feito possa ser julgado. São eles:a)Posse/propriedade do 

imóvel urbano localizado na Av. Rio Grande do Sul, nº 818, Bairro Cristo 

Rei, Tapurah;b)A existência de período anterior de união estável ante do 

casamento, capaz de caracterizar a possibilidade de partilha do referido 

imóvel;No que tange a guarda, alimentos e direito de visitas, considerando 

a existência de autos específicos (autos nº 800-61.2013.811.0108), 

impertinente a avaliação da questão nos presentes autos.Defiro a 

produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes e 

inquirição de testemunhas, designando audiência de instrução e 

julgamento para a data de 02 de abril de 2018, às 13h30min., devendo as 

partes providenciarem a cientificação das testemunhas sobre o ato, 

independentemente de intimação ou comprovar que as notificou, no prazo 

de 3 dias antes da audiência, nos termos do art. 455 do NCPC.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 22 de fevereiro de 2018.Fabio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020627/2/2018 Página 630 de 645



PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47934 Nr: 535-88.2015.811.0108

 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: J. A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina da Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B MT, Marco Antonio Mendes - OAB:OAB/MT 11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 535-88.2015.811.0009 (Código nº: 47934)REQUERENTE: J. 

A. Zorzi MeREQUERIDO: Catarina da Silva MachadoMONITÓRIAVISTOS.

[...]Desse modo, converto o manda do inicial em título executivo judicial, 

expedindo-se o competente mandado executório para o pagamento do 

debito.Intime-se o devedor para efetuar o pagamento espontâneo do 

débito, em 15 (quinze) dias uteis, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º).Caso a devedora não efetue, no prazo legal 

o depósito do montante discriminado, deverá o credor apresentar cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa e dos honorários citados 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida.Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil.Sem prejuízo, promova-se a conversão da presente 

ação em cumprimento de sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.Tapurah/MT, 23 de fevereiro 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59095 Nr: 1792-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Carneiro dos Santos, Rodrigo dos 

Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Heber Pereira Bastos - OAB:MT 

13.698

 “Defiro a produção de prova suplementar perquirida pela acusação, e 

determino a oitiva de Valéria Aparecida Lopes e Iuri Lopes da Silva como 

testemunhas do juízo, designando a audiência para o dia 27/02/18, às 

16h., devendo ser intimadas no endereço da vítima Cleberson Coelho (Av. 

das Flores, 2207, Jardim Juliana), assim como revogo a prisão preventiva 

de Samuel Carneiro dos Santos, aplicando-lhe medidas cautelares 

alternativas à prisão (art. 319 do CPP), as quais vão assim pespegadas: 

(a) Comparecer em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades; (b) Não mudar de sua residência sem prévia permissão do 

Juízo, mantendo seu endereço atualizado; (c) Não se ausentar de sua 

Comarca, por mais de 7 (sete) dias, sem comunicar previamente o Juízo 

acerca do local onde poderá ser encontrado; (d) monitoramento eletrônico, 

por meio de tornozeleira, que deverá ser instalada e monitorada pela 

Cadeia Pública onde se achava acautelado (Porto dos Gauchos/MT) .

Indefiro a revogação da prisão do outro acusado, nos termo da 

fundamentação oral. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50424 Nr: 1780-37.2015.811.0108

 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): Leonir Tiburtino

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

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o presente 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para o fim de consolidar, em mãos do autor, a propriedade e a posse do 

bem descrito na petição inicial. Pela sucumbência, condeno o réu no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, em prol do advogado do autor, em 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2°, do 

Código de Processo Civil, observando-se o artigo 98, §3º, do mesmo 

Códex.Procedam-se às comunicações necessárias. Oportunamente, 

arquive-se.Publique-se.Registre-se.Intimem-se. Tapurah/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 27039 Nr: 61-25.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA FLECK

 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:

 Processo n°: 61-25.2012.811.0108 (Código nº: 27039)

CREDOR: Lorena Fleck

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença de fls. 122/127, conforme dispõe o 

art. 1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50801 Nr: 1954-46.2015.811.0108

 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: José Landim Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1954-46.2015.811.0108 (Código nº: 50801)

REQUERENTE: José Landim Andrade

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, nomeio em substituição o médico 

Júlio Cesar da Silva, clínico geral no Hospital desta Comarca, nos termos 

da decisão de f. 53/55.

Proceda a Sra. Gestora contato com o perito nomeado para agendamento 

da perícia e, após, cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.
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Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52591 Nr: 888-94.2016.811.0108

 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 ZANCHETT SOBRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 888-94.2016.811.0108 (Código nº: 52591)

REQUERENTE: Maria Zanchett Sobrinha

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, nomeio em substituição o médico 

Júlio Cesar da Silva, clínico geral no Hospital desta Comarca, nos termos 

da decisão de f. 80/84.

Proceda a Sra. Gestora contato com o perito nomeado para agendamento 

da perícia e, após, cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 52612 Nr: 900-11.2016.811.0108

 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: VILMAR JOSE LUFT SCHEEREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 900-11.2016.811.0108 (Código nº: 52612)

REQUERENTE: Vilmar José Luft Screeren

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, nomeio em substituição o médico 

Júlio Cesar da Silva, clínico geral no Hospital desta Comarca, nos termos 

da decisão de f. 107/109.

Proceda a Sra. Gestora contato com o perito nomeado para agendamento 

da perícia e, após, cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53551 Nr: 1355-73.2016.811.0108

 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: EDSON DANIEL ZABATKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1355-73.2016.811.0108 (Código nº: 53551)

REQUERENTE: Edson Daniel Zabatke

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, nomeio em substituição o médico 

Júlio Cesar da Silva, clínico geral no Hospital desta Comarca, nos termos 

da decisão de f. 48/50.

Proceda a Sra. Gestora contato com o perito nomeado para agendamento 

da perícia e, após, cientifiquem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53603 Nr: 1387-78.2016.811.0108

 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: ROSILDO MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1387-78.2016.811.0108 (Código nº: 53603)

REQUERENTE: Rosildo Machado dos Santos

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento deste magistrado que o perito 

nomeado não atua mais neste município, nomeio em substituição o médico 

Júlio Cesar da Silva, clínico geral no Hospital desta Comarca, nos termos 

da decisão de f. 27/29.

Proceda a Sra. Gestora contato com o perito nomeado para agendamento 

da perícia e, após, cientifiquem-se as partes.

Ainda, registre-se nos cadastros dos autos, conforme requerido pelo 

procurados do autor às fls. 34p-verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-98.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GOMES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIC DO BRASIL FABRICACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 1000024-98.2017.8.11.0077 REQUERENTE: 

ALBERTO GOMES DE SA REQUERIDO: FIC DO BRASIL FABRICACAO E 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para fornecer endereço para citação do requerido, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 
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26 de fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-25.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8009999-25.2017.8.11.0077 REQUERENTE: PEDRO 

NEVES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- 

Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, 

por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente, para 

pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um no montante de 

10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 26 

de fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-54.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUZA RAMOS IBANEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 8010118-54.2015.8.11.0077 REQUERENTE: 

JAQUELINE DE SOUZA RAMOS IBANEZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um 

no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da 

Lei 9.099/95. Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 

26 de fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-14.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA KELLI XAVIER BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVONETE DA MOTA LINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Numero do Processo: 1000049-14.2017.8.11.0077 REQUERENTE: 

POLIANA KELLI XAVIER BORGES REQUERIDO: SIVONETE DA MOTA LINS 

Vistos, etc. Vista à parte requerida sobre documentos juntados pela parte 

requerente, no prazo de cinco dias. Após, conclusos para sentença, por 

ser desnecessária a produção de provas em audiência. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 26 de fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000115-91.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Numero do Processo: 1000115-91.2017.8.11.0077 EXEQUENTE: ANDRE 

HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do exequente 

com relação à certidão nº 03 (referente ao processo Código 52798), 

autorizando o desentranhamento dos autos. Indefiro o pedido do ESTADO 

DE MATO GROSSO para que o exequente deposite em juízo o original das 

certidões objeto da execução, por entender desnecessário, visto que o 

advogado permanecerá como depositário das certidões, sob a fé de seu 

grau e sob sua responsabilidade civil, penal e disciplinar. Todavia, 

esclareço que por ocasião da expedição do alvará de pagamento deverá 

o exequente depositar previamente em juízo os originais das certidões, as 

quais deverão ser remetidas à parte executada, para controle. 

Considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO não impugnou os 

cálculos apresentados pela parte exequente na petição inicial, 

HOMOLOGO-OS, com a ressalva da exclusão da certidão nº 03 (referente 

ao processo Código 52798). Expeça-se RPV ou precatório, conforme o 

valor do débito. Intimem-se. Vila Bela da Santíssima Trindade, 26 de 

fevereiro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120713 Nr: 237-12.2018.811.0102

 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: OTILIA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Desta forma, DEFIRO a antecipação de tutela, para determinar que a 

parte ré suspenda a cobrança do valor discutido nos autos (R$90,50 – 

noventa reais e cinquenta centavos), e que gerou a ordem de restrição 

sob o nome da parte autora, suspendendo também a restrição em seu 

nome, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 100,00, limitada ao 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Defiro o pedido de inversão do 
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ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, bem como 

caracterizada a hipossuficiência informacional das consumidoras. No 

mais, em atenção ao que determinado no Recurso Especial Repetitivo nº 

1.525.174 (Tema 954/STJ), DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até o 

julgamento do mérito do referido recurso pela Corte Superior (art. 1037, II, 

NCPC).Vera-MT, 08 de fevereiro de 2018.08 de fevereiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105080 Nr: 371-44.2015.811.0102

 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: FILIPE MAROCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda., BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 371-44.2015.811.0102

Código n°: 105080

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Felipe Marochi, contra 

Banco do Bradesco S/A e Construvera Comércio e Materiais de 

Construção Ltda-Me, na qual objetiva o pagamento dos valores da 

condenação à ref.32.

No decorrer da ação, a parte autora informou concordar com os valores 

depositados nos autos, pugnando pelo levantamento, dando por quitado o 

débito exequendo (ref.91).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, verifico que, de fato, houve concordância quanto aos 

valores depositados, com a consequente quitação do débito, conforme 

petição de ref.91, assim, via de consequência, cabível a extinção da 

presente execução.

Diante disso, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 

924, inc. II e o art. 925 do CPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado (ref. 85), 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada à ref. 91, de 

titularidade do causídico.

Sem custas. Cada parte arcará com os respectivos honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118311 Nr: 2153-18.2017.811.0102

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCRdR, MRL, MPdEdMG, HRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2153-18.2017.811.0102

Código nº: 118311

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos, ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, em substituição processual de Miguel Reis Leitão 

e Henrique Reis Leitão, representados por sua genitora Tayna Cristina 

Rodrigues, em desfavor de Adair Ramos Leitão.

Entre um ato e outro, o Ministério Público manifestou nos autos informando 

o adimplemento do débito por parte da executada, pugnando pela extinção 

do feito (ref. 22).

 DECIDO.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação alimentar imposta no título 

executivo judicial, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, uma vez que neste momento defiro os benefícios 

da justiça gratuita.

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), bem 

como ao que dispõe a Lei 7.347/1985, deixo de dispor sobre o pagamento 

de honorários advocatícios.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116863 Nr: 1560-86.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 1560-86.2017.811.0102

Código nº: 116863

INDEFIRO o pedido à ref. 23, uma vez que o advogado não apresentou 

procuração nos autos. É certo que os advogados possuem livre acesso 

aos autos, independendo de autorização prévia de juízo, todavia, tal regra 

não se aplica aos processos que tramitam em segredo de justiça, como é 

o caso dos autos (Enunciado 34 do FONAVID/CNJ).

No mais, considerando o tempo decorrido desde a propositura da medida 

protetiva, INTIME-SE a requerente, pessoalmente, para que informe ao 

Oficial de Justiça, eventual necessidade na manutenção das medidas 

protetivas concedidas alhures.

Após, com ou sem manifestação, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério 

Público, vindo os autos conclusos na sequencia.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116202 Nr: 1295-84.2017.811.0102

 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: CLAUDETE CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA BRESSIANI NICOLAU 

DOS SANTOS - OAB:23758/MT, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). 

Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as 

cópias de todos os procedimentos administrativos correspondentes ao 

pedido de auxílio doença postulado pela parte autora.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 NCPC, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 
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inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância.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.Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.No mais, nos termos 

do art. 477, § 2º, CPC, INTIME-SE o perito judicial a fim de que se manifeste 

quanto a impugnação ao laudo apresentada pela parte requerente (ref. 

28).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118131 Nr: 2080-46.2017.811.0102

 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): ANTONIO FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2080-46.2017.811.0102

Código n. 118131

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, formulado por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda, em face de Antônio Ferreira do 

Carmo.

À ref. 09 foi determinada à parte autora a emenda a inicial.

Certidão de decurso de prazo à ref. 13.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o 

que determinado à ref. 09, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de 

rigor.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual.

Custas processuais pela requerente. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118529 Nr: 2243-26.2017.811.0102

 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: INES SILVA DE OLIVEIRA, RJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO para determinar ao 

INSS que estabeleça o benefício previdenciário à pessoa Idosa - LOAS, 

em favor do requerente Rickelvistony Jordão de Oliveira, no prazo de 05 

(cinco) dias, até ulterior deliberação, sob pena de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento.Deixo de designar a 

audiência de conciliação, uma vez que a parte requerida, por meio do 

Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, subscrito pelo 

Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.CITE-SE a parte ré para, 

querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil), 

devendo, na mesma oportunidade, se manifestar do laudo pericial 

realizado nos autos.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 NCPC, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.4. Deverá ainda 

se manifestar do laudo pericial realizado nos autos.Após, nos casos dos 

itens “2” e “3” acima, 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.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.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107566 Nr: 1205-47.2015.811.0102

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMS, RMdSM, RLdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1205-47.2015.811.0102

Código nº: 107566

Vistos, etc.

Trata-se de execução de alimentos, ajuizada por Rodrigo Mayck da Silva 

Mortari e Ragael Lyan da Silva Mortari, representados por sua guardiã 

Érica Mortari, em desfavor de Raquel Iara da Silva.

A parte exequente manifestou nos autos, informando a quitação total do 

débito, pugnando pela extinção da execução, nos termos do artigo 924, 

inciso I do CPC (ref. 150 e 156).

À ref. 159, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito com 

resolução do mérito, considerando que houve o adimplemento integral do 

débito pela parte executada.

 DECIDO.

Diante disso, uma vez cumprida à obrigação alimentar imposta no título 

executivo judicial, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015.

Sem custas a ressarcir, pois a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo nomeado nestes autos 

(ref. 47), com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 

3º).

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, no 

importe de 10%.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 16 de fevereiro de 2018.
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Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120849 Nr: 278-76.2018.811.0102

 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): GERALDO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio 

jurídico entabulado pelas partes tem por objeto uma cédula de crédito 

bancário para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária 

sob o número 30410-399230127. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o 

autor procedeu à sua notificação extrajudicial (pág.37/38), sendo que, 

mesmo após a referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. 

Sendo assim, presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do mandado de busca a 

apreensão do bem e seus documentos, depositando-os em mãos do 

requerente, na pessoa por ele designada no item IV da petição 

inicial.Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

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

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 

911/69.INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios a Secretária da 

Fazenda Estadual.Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se 

a restrição no RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de 

evitar a venda para terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e 

passados 05 (cinco) dias sem que a parte requerida realize o pagamento 

da dívida, ficam consolidadas a propriedade e a posse do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto 

Lei 911/69.Por fim, não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na 

posse de terceiro, INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no 

artigo 4° do Decreto lei 911/69.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Vera/MT 19 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102125 Nr: 123-15.2014.811.0102

 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: CLAIR REOLON, SALETE GOBBI REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MORENO, PALMIRA HOLTARELLI 

MORENO, OLERINDO PEDRO BARROS, HILÁRIO MOURA, CRISTOVÃO 

PEDRIEL DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA A. DE PINHO 

QUINTELA NOVAES - OAB:7471/MT, LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842/MT

 Processo n°123-15.2014.811.0102

Código n°102125

Vistos etc.

DEFIRO o pedido à fl. 403/404.

EXPEÇA-SE carta precatória para citação do requerido no endereço 

informado à fl. 397.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120996 Nr: 354-03.2018.811.0102

 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: WELLITON PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 354-03.2018.811.0102Código n° 120996Vistos etc.Trata-se 

de ação de internação compulsória c/c obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Welliton Pinto de Souza, em face do Estado 

de Mato Grosso, postulando, em sede de tutela provisória “que seja 

determinado às medidas necessárias para que o requerente tome posse 

provisória no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO na Comarca de Vera-MT, 

para o qual foi nomeado, aceitando-se a documentação apresentada na 

data da posse; ou, alternativamente, que seja assegurado a sua vaga 

obstando-se a nomeação de outro candidato; comunicando-se ainda a 

decisão ao RH do TJMT e ao Presidente do TJMT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116152 Nr: 1270-71.2017.811.0102

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO ERI BUFFON, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI, CRISTIANE BUFFON GAVIOLI FACHINI, MARIA SOLECI BUFFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Bastos Sergio do 

Nascimento - OAB:176.286, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:MT/17824, FABIANO 

GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, LEANDRO 

RAFAEL PERIUS - OAB:20089, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20089/O, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 Processo n.º 1270-71.2017.811.0102Código n° 116152Vistos etc.A parte 

requerida peticionou nos autos (ref. 64) em que pugna pela liberação do 

valor incontroverso depositado nos autos pelos autores, bem como para 

que “a utilização dos acessos adjacentes” sejam feitos de maneira 

própria, adequada, respeitosa e, substancialmente, sem o ingresso de 

caminhões quando estiver chovendo ou imediatamente após a 

chuva.Sobre o pedido de levantamento do valor incontroverso.Analisando 

atenciosamente os autos, noto que, conquanto tenha havido o depósito 

prévio dos valores ofertados pela requerida, tenho que o pedido de 

levantamento de 80% destes valores são inoportunos para a presente 

fase em que o processo se encontra, isto por que o processo ainda se 

encontra na fase de instrução processual, não tendo sido ainda 

cumpridas as diligencias previstas no artigo 34 do DL 3365/41 (...) Se o 

objeto da desapropriação foi parcela de terreno indiviso, com pedidos de 

levantamento das quotas partes da indenização prévia feitos em 

momentos distintos pelos desapropriados, faz-se imprescindível a 

averiguação do preenchimento dos requisitos previstos em lei para cada 

um dos pedidos. - Ausentes os requisitos legais, é de rigor o indeferimento 

do levantamento do depósito prévio. - Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 

10024112785969004 MG , Relator: Eduardo Andrade, Data de Julgamento: 

04/02/2014, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/02/2014) Em sendo assim, entendo que diante da situação concreta 

destes autos, mostra-se temerária a liberação de 80% do valor depositado 

previamente em conta judicial e repita-se, de se aferir, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, o real valor do imóvel.Desse modo, 

INDEFIRO o pedido para levantamento de 80% do valor da indenização 

nessa fase processual.INTIME-SE a parte autora para manifestar quanto 

ao pedido referente a utilização das áreas adjacentes. Prazo: 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos para análise do pedido e saneamento do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.Vera-MT, 23 de fevereiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120976 Nr: 347-11.2018.811.0102

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAS, AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 347-11.2018.811.0102

Código nº: 120976

 Vistos, etc.

1. RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2. PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, 

II, CPC).

3. DEFIRO o pedido de Justiça gratuita.

4. Postergo a análise do pedido liminar para melhor analise do pedido de 

guarda provisória do menor, para após a realização do estudo 

psicossicial, desse modo, INTIME-SE, com urgência, a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize 

estudo Psicossocial no endereço do autor.

 5. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do 

Novo Código de Processo Civil) observando o artigo 183 do CPC.

6. 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 NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

7. 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.

8. 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.

9. Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

10. Por fim, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120889 Nr: 301-22.2018.811.0102

 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: MILTON ANTÔNIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

(...)CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo 

Código de Processo Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do 

NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria rural por idade postulado 

pela parte autora.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 NCPC, nos 

seguintes termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais;2.Em sendo apresentada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar 

resposta à reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 28 DE JUNHO DE 2018 ÀS 

09H20MIN.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados da intimação do agendamento da audiência, 

apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão 

ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Considerando que a parte autora 

pugnou pela realização de depoimento pessoal do representante legal do 

requerido, INTIME-SE o mesmo, pessoalmente, para comparecimento a 

solenidade ora designada.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120935 Nr: 328-05.2018.811.0102

 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: INÊS TERESINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

(...) CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo 

Código de Processo Civil).Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do 

NCPC, REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de aposentadoria rural por idade postulado 

pela parte autora.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 NCPC, nos 

seguintes termos:1.Havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais;2.Em sendo apresentada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar 

resposta à reconvenção.Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 DE JUNHO DE 2018 ÀS 

09HORAS.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados da intimação do agendamento da audiência, 

apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão 

ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.Considerando que a parte autora 

pugnou pela realização de depoimento pessoal do representante legal do 

requerido, INTIME-SE o mesmo, pessoalmente, para comparecimento a 

solenidade ora designada.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104092 Nr: 1552-17.2014.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BERNINE

 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 nº: 1552-17.2014.811.0102

Código n°: 104092

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VERA/MT, em face de ROSIMEIRE BERNINE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.
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No curso do processo, a parte informou que a executada realizou o 

pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (ref.28).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 28, assim, via de consequência, cabível a extinção 

da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110128 Nr: 567-77.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELIRIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.567-77.2016.811.0102

Código n. 110128

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de VALDELÍRIO MOREIRA, imputando a este 

o delito do artigo 12, da Lei n° 10.826/03.

Em audiência realizada na data de 08/03/2017, foi proposta a ré a 

Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

sujeitando-se ao cumprimento da seguinte condição: Pagamento de R$ 

1.200,00 (mil e duzentos reais), dividos em três parcelas.

Comprovado o pagamento nos autos, o Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do acusado.

Todavia, o lapso temporal é um dos requisitos do período de prova, nos 

termos do artigo 89 da Lei 9.099/05, não sendo possível a extinção da 

punibilidade antes de decorrido os 02 (dois) anos do período de prova.

Assim, DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao arquivo 

provisório, para que aguarde o decurso do lapso temporal do período de 

prova.

Após o decurso do prazo, DÊ-SE vista ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108190 Nr: 1433-22.2015.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR DOS SANTOS BORGES

 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 nº: 1433-22.2015.811.0102

Código n°: 108190

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Município de 

Vera/MT, em face de Nilson José Vigolo.

No curso do processo, a parte exequente informou que os executados 

realizaram o pagamento integral do débito objeto da ação, razão pela qual 

pugnou pela extinção do feito (fl. 57/58).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. Tal 

regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da LEF).

No caso dos autos, verifico que, de fato, houve a quitação do débito, 

conforme petição de fl. 57/58, assim, via de consequência, cabível a 

extinção da execução fiscal.

Diante disso, EXTINGO o executivo fiscal, nos termos do art. 924, inc. II e o 

art. 925 do CPC.

Sem custas a ressarcir, pois a exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vera/MT, 19 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68051 Nr: 939-07.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANELLA, CLAUDIR LUIZ ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURÍ ANTONIO STUANI - 

OAB:MT 6117-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimação dos Advogados das partes, para no przo legal manifestar-sem 

acerca da Certidão Informativa juntada no dia 21/02/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66432 Nr: 426-73.2007.811.0102

 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: ADOLFO WECHWERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI, CLAIR APARECIDA 

BALBINOTTI ZANETTI, IVOLZIR BEDIN, ELIANE PICOLOTTO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047/MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 426-73.2007.811.0102

Código nº: 66432

 Vistos etc.

 I – INTIMEM-SE o Ministério Público sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 1079-41.2008.811.0102

 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: ANTONIO CARLOS NANI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTHUR GELLER, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 
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MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1079-41.2008.811.0102

Código nº: 68193

Vistos etc.

Indefiro o pleito de fl. 616, uma vez que não há nada a ser ajustado no 

despacho proferido à fl. 608.

A suspensão do processo cível até o julgamento da ação de natureza 

penal, não é obrigatória, porque a responsabilidade civil, nos termos do 

artigo 935, do Código de Processo Civil, é independente da criminal. Em 

virtude desta ausência de obrigatoriedade no tocante à suspensão, a 

jurisprudência firmou entendimento no sentido de que “somente nos casos 

em que possa ser comprovado, na esfera criminal, a inexistência de 

materialidade ou da autoria do crime, tornando impossível a pretensão 

ressarcitória cível, será obrigatória a paralisação da ação civil” (Superior 

Tribunal de Justiça, REsp 860591/PR, Rel. Luís Felipe Salomão, Julg. 

20.04.10, Pub. DJe 04.05.10).

 No caso, não há discussão quanto à materialidade, posto que é 

incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito com vítima fatal. 

Também restou demonstrada a participação do primeiro requerido, pois 

dirigia o carro envolvido no acidente. A discussão, portanto, está restrita à 

culpa pelo evento, para o que o afigura-se desinfluente o desfecho da 

ação penal.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69664 Nr: 1082-59.2009.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. MACHADO MECÂNICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009-173

Código n°: 69664

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o executado foi citado por edital, 

todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos (fl. 

54/57), bem como não foi nomeado curador para o exercício de sua 

defesa, tendo o feito prosseguido a revelia.

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72, II, do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Assim, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29177 Nr: 75-76.2002.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRUAMA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 75-76.2002.811.0102

Código n°: 29177

Vistos etc.

INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos quanto a petição apresentada pela Fazenda Pública à 

fl. 126.

Após, vista a Fazenda Pública.

CUMPRA-SE.

Vera/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101968 Nr: 1167-06.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvano francisco - OAB:6280

 Autos nº 1167-06.2013.811.0102

Código n°: 101968

Vistos etc.

Diante da manifestação do Ministério Público, bem como da certidão à ref. 

79, afirmando que não foi encontrada nos arquivos do Fórum a mídia digital 

contendo a gravação da audiência realizada em 12/03/2015, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento, para repetição do ato, para a data 06 

DE ABRIL DE 2018 ÀS 18H20MIN.

 INTIME-SE a parte acusada para comparecer à audiência mencionada, 

bem como intime-se o seu defensor.

 INTIMEM-SE que foram inquiridas naquela ocasião, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61634 Nr: 12-46.2005.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12-46.2005.811.0102

Código nº 61634

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de fl. 84, uma vez que tal medida já foi tomada pela 

própria parte exequente (fl. 81/81-v), não tendo sido informada a 

existência de eventual negativa do cartório no fornecimento.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 

(trinta) dias, a existência de bens dos devedores passíveis de penhora. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 22 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 1079-41.2008.811.0102

 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: ANTONIO CARLOS NANI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARTHUR GELLER, MAPFRE VERA CRUZ 
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SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1079-41.2008.811.0102

Código nº: 68193

Vistos etc.

Em que pese o pleito à fl. 620, analisando os autos, verifico que o 

processo veio concluso na data de 21/02/2018 para apreciar pedido 

apresentado pela segunda requerida, sendo proferida decisão no dia de 

hoje (22/02/2018) e devolvido os autos à secretaria nesta mesma data, 

retornando a este gabinete nesse mesmo dia em razão do pleito ora 

examinado. Logo, infere-se que o obstáculo ao prazo para a parte se 

manifestar nos autos se limitou a 02 (dois) dias (21 e 22/02/2018), os 

quais devem ser restituídos, nos termos do artigo 221, caput, do Código 

Processo Civil.

Assim sendo, defiro em parte o pedido retro, formulado pela parte autora, 

para restituir-lhe o total de 02 (dois) dias quanto ao seu prazo para 

apresentar razões finais escritas.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera - MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66611 Nr: 585-16.2007.811.0102

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.W.MADEIRAS LTDA - ME, OSVALDO 

ANTUNES FERREIRA, ORESTE FARIAS DE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 585-16.2007.811.0102

Código n°: 66611

 Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Analisando os autos, verifico que o executado foi citado por edital, porém 

não foi nomeado curador para o exercício de sua defesa (fl. 53/56).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72, II, do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Assim, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102006 Nr: 12-31.2014.811.0102

 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: LEONORA KLASSMANN HAUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 12-31. 2014.811.0102

Código nº: 102006

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à fl. 136/137:

1) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 2) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 168/2011 do CJF.

4) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal.

Vera/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121025 Nr: 364-47.2018.811.0102

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MOREIRA DE SOUZA, MAICON ZUFFO, GSZ 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 364-47.2018.811.0102

Código n. 121025

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto à tempestividade dos 

presentes Embargos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121028 Nr: 367-02.2018.811.0102

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER WATHIER ME, WALTER WATTHIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 367-02.2018.811.0102

Código n. 121028

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto à tempestividade dos 

presentes Embargos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120985 Nr: 352-33.2018.811.0102

 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: TV, CHIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 352-33.2018.811.0102

Código n. 120985

Vistos, etc.

Em que pese o processo tenha vindo conclusos para sentença, 

considerando que a causa envolve interesse de incapaz, INTIME-SE o 
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Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC, para manifestar 

quanto pedido de guarda.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107558 Nr: 1201-10.2015.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARI MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de ODOILIO MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1201-10.2015.811.0102

Código n. 107558

Vistos, etc.

Inicialmente, verifico que o inventariante atribuiu o valor da causa o 

montante de R$100.000,00 (cem mil reais), contudo atribuiu ao bem a ser 

inventariado o valor de R$413.820,00 (quatrocentos e treze mil, oitocentos 

e vinte reais).

 Assim diante da faculdade conferida pelo §3º, do art. 292, do CPC, de 

ofício, retifico o valor da causa para o montante correspondente ao valor 

patrimonial do bem objeto da presente ação, ou seja, R$413.820,00 

(quatrocentos e treze mil, oitocentos e vinte reais), pelo que, INTIME-SE o 

inventariante para complementação das custas processuais, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção análoga do feito.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, VENHAM-ME os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120875 Nr: 294-30.2018.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO POSSA, INELDA TEREZINHA DALLA CORTE 

POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSAMAD, OSASCO MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 294-30.2018.811.0102

Código n. 120875

Vistos, etc.

INTIME-SE parta autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias traga aos 

autos: certidão negativa de bens imóveis, obedecendo ao disposto nos 

artigos 183, § 2º, e 191 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei nº 

6.969/81. No mesmo prazo, oficie-se ao Cartório Distribuidor, 

solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações possessórias ou 

de usucapião envolvendo as partes requerentes, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no artigo 321 do CPC, por se tratar de 

documento indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121024 Nr: 363-62.2018.811.0102

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTAL NORTE INDÚSTRIA DE PORTAS E BATENTES 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 363-62.2018.811.0102

Código n. 121024

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto à tempestividade dos 

presentes Embargos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102681 Nr: 592-61.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON DA SILVA, JONATHAN DOS 

SANTOS DOMICIANO MAGALHÃES, ALINE RIBEIRO ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:MT/ 16.505-B

 Autos nº: 592-61.2014.811.0102

Código nº: 102681

Vistos etc.

 Analisando os autos, verifico que em audiência realizada na data de 22 

de maio de 2015 (fl. 234/236), a defesa postulou pela não inversão da 

ordem das oitivas das testemunhas. Assim, tendo em vista que faltavam 

testemunhas a serem ouvidas pelo órgão acusatório, procede-se a 

instrução processual pela acusação, até que finalizou a inquirição das 

testemunhas pelo Ministério Público.

Desta forma, não tendo sido realizada a inquirição das testemunhas 

apresentadas pela defesa de Aline Ribeiro Andrade (fl. 125), DETERMINO 

a intimação da Defensoria Pública para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe interesse na oitiva das respectivas testemunhas.

Desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 19 

DE ABRIL DE 2018 ÀS 17H40MIN, onde será também realizado o 

interrogatório do acusado Adenilson da Silva.

INTIMEM-SE os acusados e os seus defensores para comparecer à 

audiência mencionada.

 Caso a Defensoria Pública manifeste interesse na oitiva das testemunhas 

arroladas, INTIMEM-SE as respectivas testemunhas para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei.

 Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Vera/MT, 23 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000063-20.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PEROBA FINA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADECIR FARIAS CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo número: 1000063-20.2017.811.0102 Carta Precatória 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 
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restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 

26 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-31.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CAMARGO SERPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo n°: 1000017-31.2017.8.11.0102 Exequente: Jarbas Lindomar 

Rosa. Executado: Flávio Camargo Serpa. Vistos, etc. AGUARDE-SE o 

julgamento dos embargos de terceiro n°8010046-89.2015.8.11.0102. 

CUMPRA-SE. Vera/MT, 26 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-66.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDECIO DE SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo número: 8010097-66.2016.811.0102 Promovente: Becker Bicke 

Bicicletaria LTDA. Promovido: ME X Edecio de Souza Ribeiro. Vistos etc. 

Trata-se de ação execução extrajudicial ajuizada por BECKER BIKE 

BICICLETARIA LTDA ME, em face de EDECIO DE SOUZA RIBEIRO, para 

pagamento de notas promissórias emitidas pelo requerido. A exequente 

informou nos autos que realizou uma renegociação da dívida com o 

executado, e que este não teria efetuado o pagamento da referida 

renegociação, restando pendente 03 (três) parcelas, apresentando, para 

tanto, as notas promissórias das parcelas restantes. Ocorre que o novo 

acordo celebrado entre as partes – renegociação da dívida – importou na 

novação da dívida, tanto é que foram emitidas novas notas promissórias, 

as quais englobam as promissórias anteriormente emitidas e que deram 

ensejo à propositura da presente execução de título extrajudicial. Há, pois, 

na situação em tela, claro animus novandi das partes, de forma que 

deveria ser ajuizada nova ação de execução com as novas notas 

promissórias emitidas pelo exequente. Ressalte-se que muito embora a 

parte exequente tenha informado em audiência a realização de acordo 

extrajudicial com a parte executada, requerendo a suspensão do 

processo, não se juntou nos autos o respectivo instrumento, pelo que 

inviável a homologação da transação. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido 

do exequente. INTIME-SE o autor para que dê andamento a execução, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-85.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON WELLINGTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANA MARILEIA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DOUGLAS DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010044-85.2016.8.11.0102 Autor: Kleyton Wellington dos 

Santos. Requerido: Telemar Norte Leste S/A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito ajuizada por Kleyton Wellington dos 

Santos em face de Telemar Norte Leste S/A – OI FIXO. Analisando os 

autos, sem maiores delongas e por motivo de foro íntimo, declaro-me 

suspeito para julgar o presente processo. Ressalte-se que nesse caso, o 

artigo 145 § 1° traz que “poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de 

foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”. Com tais 

considerações com fundamento no artigo 145, § 1° do Código de Processo 

Civil, determino o envio dos autos ao substituto legal. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Vera-MT, 26 de fevereiro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-69.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLAMARA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE LIMA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010058-69.2016.811.0102 Autor: Clamara Artigos do Vestuário 

LTDA – EPP. Requerida: Fabiana de Lima Dias. Vistos etc. Cuida-se de 

ação ajuizada sob o rito sumaríssimo por Clamara Artigos do Vestuário 

LTDA – EPP contra Fabiana de Lima Dias. Em audiência realizada em 18 de 

agosto de 2017 as partes transacionaram acerca do objeto da lide (termo 

de audiência ID n° 9493762). É o necessário relatório. DECIDO. O 

instrumento do acordo (ID n°9493762) está em ordem, e, pois, apto a 

merecer homologação. Considerando a manifestação de vontade das 

partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, 

“b”, 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, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera-MT, 23 de 

fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010025-50.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TALIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010025-50.2014.811.0102 Autor: Pluma Supermercados LTDA. 

Requerido: Rogério Talin. Vistos etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito 

sumaríssimo por Pluma Supermercados LTDA contra Rogério Talin. Em 

audiência realizada em 18 de agosto de 2017 as partes transacionaram 

acerca do objeto da lide (termo de audiência ID n° 9492067). É o 

necessário relatório. DECIDO. O instrumento do acordo (ID n°9492067) 

está em ordem, e, pois, apto a merecer homologação. Considerando a 

manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas 

celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, 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, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Vera-MT, 23 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-87.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BARBOSA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOANA DARC N. FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010018-87.2016.811.0102 Autor: Aparecida Barbosa Ferreira 

Requerido: Joana Darc N. Fonseca. Vistos etc. Cuida-se de ação ajuizada 

sob o rito sumaríssimo por Aparecida Barbosa Ferreira contra Joana Darc. 

N Fonseca. Em audiência realizada em 18 de agosto de 2017 as partes 

transacionaram acerca do objeto da lide (termo de audiência ID n° 

9495903). É o necessário relatório. DECIDO. O instrumento do acordo (ID 

n°9495903) está em ordem, e, pois, apto a merecer homologação. 

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, 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, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Vera-MT, 23 de fevereiro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-88.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALENCAR TEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010059-88.2015.8.11.0102 Exequente: Becker Bike Bicicletaria 

LTDA/ME. Executado: Alessandra de Alencar Teodoro. Vistos, etc. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por Becker 

BikeBicicletaria LTDA/ME, contra Alessandra de Alencar Thedoro, 

devidamente qualificado nos autos. A parte exequente compareceu nos 

autos, pugnando pela extinção do processo, tendo em vista que houve a 

quitação do valor. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. Assim sendo, considerando que houve o 

pagamento do débito, conforme noticiado pela parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inc. II e o art. 925 

do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Vera-MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-52.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO GONZATTO (EXECUTADO)

FLORIMAR JOAO GONZATTO (EXECUTADO)

IVANDRO NICOLI (EXECUTADO)

MARCELO LUIZ GONZATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000035-52.2017.811.0102 Exequente: Banco de Lage Landen 

Brasil S/A. Executado: Florimar João Gonzatto, Marcelo Luiz Gonzatto, 

Alberto Gonzatto e Ivandro Nicoli. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial promovida por Banco de Lage Landen 

Brasil S/A., em desfavor do Florimar João Gonzatto, Marcelo Luiz 

Gonzatto, Alberto Gonzatto e Ivandro Nicoli. Analisando os autos, 

constata-se que a pretensão da parte requerente não atinge os requisitos 

impostos à propositura de litígio no juizado especial cível. Isto porque o 

valor da causa é superior ao teto estabelecido para os Juizados Cíveis. 

Com efeito, valor que se busca receber na presente execução (R$ 

370.839,66), ultrapassa o disposto no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/99, 

que limita o valor da causa em quarenta vezes o salário mínimo. Vejamos: 

ROCESSUAL. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA APRECIAR A 

DEMANDA, EM FACE DE O VALOR DO CONTRATO CONTROVERTIDO SER 

SUPERIOR AO TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. O valor 

controvertido (R$ 98.000,00) desborda o limite dos Juizados Especiais, 

conforme art. 3º, inc. I, da lei n. 9.099/95, evidenciando-se a 

incompetência do juízo, devendo ser extinto o processo sem exame do 

mérito, conforme determina o art. 51, inc. II da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003755410, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 24/04/2013) Desse modo, de ofício, declaro incompetente o 

Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, nos termos do art. 

3º, I da Lei 9.099/95. Por outro lado, convém ressaltar que isso não impede 

que o promovente, na forma e competência adequadas, adentre com novo 

pedido para ver satisfeita sua pretensão. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos 

do artigo 485, IV, 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, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 26 de fevereiro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010035-31.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

T J T SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo n. 8010035-31.2013.8.11.0102 Promovente: T.J. T 

SUPERMERCADOS LTDA/ME. Promovido: AVENILNO PEREIRA. Vistos, etc. 

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. Cuida-se 

de ação de cobrança promovida por TJT SUPERMERCADO LTDA em 

desfavor de AVELINO PEREIRA, na qual postula o recebimento da quantia 

de R$ 912,00 (novecentos e doze reais) representado por uma nota 

promissória, de 11 de maio de 2012. Extrai-se do termo de audiência (id. 

5652220) que a parte reclamada, apesar de regularmente citada para 

comparecer à audiência de conciliação (id. 5652238), não se fez presente 

no ato processual. Desse modo, decreto a sua revelia e, por não haver 

nos autos elemento probatório que infirme os fatos aludidos na inicial, 

tenho-os por verdadeiros, motivo pelo qual a procedência da pretensão é 

de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

peça inicial, e, por conseguinte, condeno o reclamado ao pagamento do 

valor de R$ 912,00 (novecentos e doze reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. 

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, na forma no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, INTIME-SE a parte autora para 

promover o de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, REMETAM-SE ao arquivo, sem prejuízo de desarquivamento a 

pedido do interessado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 26 

de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-61.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

BECKER BIKE BICICLETARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR FRANCILINO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000015-61.2017.811.0102 Exequente: Becker Bicicletaria 

LTDA-ME. Executado: Oscar Francilino Miranda. Dispenso o relatório, em 

atenção ao disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que foi ajuizada execução extrajudicial, objetivando o 

recebimento de um cheque emitido em 19 de maio de 2016. Inicialmente, 

cabe ressaltar que a jurisprudência é assente no sentido que o prazo para 

apresentação do cheque tem início na data da emissão constante da 

cártula, e não da data em que ficou acordado entre as partes (cheque 
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pré-datado). RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CHEQUE PÓS-DATADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO 

APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – ARTIGOS 30 E 59 DA LEI Nº 7.357/85 – 

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO REPETITIVO N. 1423464/SC - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo 

de apresentação deve ser contado da data de emissão, isto é, aquela 

regularmente consignada na cártula, oposta no espaço reservado para a 

data, conforme pacificado pelo Recurso Repetitivo do STJ n. 1423464/SC. 

(Ag 54476/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 20/07/2017). De acordo com o artigo 59 da lei n° 

7.357/85, o prazo para ajuizamento da ação de execução de título 

extrajudicial é de 06 (seis) meses: “prescrevem em 06 (seis) meses, 

contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 

desta Lei assegura ao portador”. Já o prazo e apresentação, de acordo 

com o artigo 33 da Lei n° 7.357/85 é de “30 (trinta) dias, quando emitido no 

lugar onde houver de ser pago; e 60 (sessenta) dias, quando emitido em 

outro lugar do País ou no exterior”. Assim, aplicando-se essa sistemática 

ao caso dos autos, verifica-se que o prazo para apresentação da cártula 

que lastreia a presente execução findou-se em 18/06/2016. Logo, o prazo 

prescricional para ajuizamento da execução extrajudicial findou-se em 

18/12/2016, de modo que, ajuizada a execução somente em 07/03/2017, o 

reconhecimento da prescrição é de rigor. Diante do exposto e o que mais 

consta nos autos, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Vera-MT, 26 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

 
PORTARIA nº 6/2018 
 
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 necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante 
o expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de 
Justiça no mês de MARÇO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das 
Varas, ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 
 

Período: Dia 1º de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
BAZELICE XAVIER MENDES 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 2 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
DARLEY CHAVES 

 
Período: Dia 5 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 6 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
AERRE FERREIRA BARCELOS 
JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 7 de MARÇO de 2018 
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Oficial (a): 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
REJANE DIAS DE SOUZA 

  
Período: Dia 8 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
MILTON JOSÉ BARRETO 
SANDRA CRISTINA BARRETO 
SANDRO BATISTA PITALUGA 

Período: Dia 9 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
SIRLENE APARECIDA SILVA 

Período: Dia 12 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
UGO MARIANO DE SOUZA 
VANDERLEI MATTE 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Período: Dia 13 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 14 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ  
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES  

Período: Dia 15 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
JOEL VARJÃO ROSA 
AERRE FERREIRA BARCELOS  
JORGE LUIZ DE MOURA  

Período: Dia 16 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA  
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
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Período: Dia 19 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
REJANE DIAS DE SOUZA  
MILTON JOSÉ BARRETO 
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 20 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
SANDRO BATISTA PITALUGA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
SIRLENE APARECIDA SILVA 

Período: Dia 21 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
VANDERLEI MATTE 
UGO MARIANO DE SOUZA 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Período: Dia 22 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 23 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
DARLEY CHAVES 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 26 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 27 de MARÇO de 2018 

Oficial (a): 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de 
Justiça designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. 
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Caso não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho 
escalado, observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala 
ficará de plantão na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo 
justificável, será substituído pelo penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda 
Lima, Matrícula nº 2324, ficará de plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por 
motivo justificável, será substituído pelo segundo plantonista da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 26 de fevereiro de 2018. 
 
MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO  EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DIAMANTINO 
 
INTIMAÇÃO DAS PARTES DO GABARITO DEFINITIVO TESTE SELETIVO 
PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR DIREITO  

                                               
 

 

01 D 
02 C 
03 D 
04 D 
05 D 
06 C 
07 C 
08 C 
09 C 
10 B 
11 B 
12 C 
13 C 
14 A 
15 C 
16 B 
17 C 
18 B 
19 D 
20 B 
21 B 
22 ANULADA 
23 C 
24 D 
25 C 
26 A 
27 D 
28 D 
29 A 
30 B 
31 A 
32 A 
33 D 
34 B 
35 C 
36 D 
37 A 
38 ANULADA 
39 C 
40 B 
41 A 
42 C 
43 A 
44 C 
45 C 
46 D 
47 B 
48 A 
49 D 
50 A  
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TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE NIVEL SUPERIOR 
ADMINSTRAÇÃO, CIENCIAS CONTABEIS  GABARITO  DEFINITIVO 
 
 
 
 
 
   
 
 
   

01 B 
02 C 
03 A 
04 D 
05 B 
06 B 
07 D 
08 C 
09 B 
10 A 
11 C 
12 B 
13 B 
14 C 
15 B 
16 D 
17 C 
18 A 
19 D 
20 D 
21 B 
22 D 
23 D 
24 D 
25 A 
26 C 
27 C 
28 D 
29 B 
30 A 
31 D 
32 A 
33 A 
34 D 
35 C 
36 D 
37 B 
38 C 
39 A 
40 A 
41 D 
42 B 
43 B 
44 D 
45 C 
46 D 
47 B 
48 C 
49 B 
50 C  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE DIAMANTINO 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 
EDITAL nº 010/2018/DF 
 
O Doutor Gerardo Humberto Alves Silva Júnior - Presidente da Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo unificado, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital de retificação torna 
público, o RESULTADO FINAL DEFINITIVO da prova realizada no dia 18 de fevereiro de 2018, 
em conformidade com o Edital nº 06/2017, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, nº 
10156, em 12 de dezembro de 2017.  

 
CURSO: DIREITO  
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR 
TIPO VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

 
INSC. 

 

 
NOME/E-MAIL 

 
PONT. 

 
CLASS. 

 
SITUAÇÃO 

55 Gabriela Maria de Souza 48 1º LUGAR APROVADO 
44 Natalia Amanda Garbossa Beskow 41 2º LUGAR APROVADO 
16 Leandro José Morales Cunha 41 3º LUGAR APROVADO 
46 Julie Emily Silva Leite 40 4º LUGAR APROVADO 
4 Melissa Batistone 39 5º LUGAR APROVADO 

24 Gabriel Luiz Magalhães Rupolo 39 6º LUGAR APROVADO 
2 Margara Mariza Pereira de Barros 37 7º LUGAR APROVADO 

14 Vinicius Araújo Martins de Figueiredo 35 8º LUGAR  APROVADO 
13 Josiane Antunes Silva 35 9º LUGAR APROVADO 
29 Evilyn Vitória Ferreira Corrêa 35 10º LUGAR APROVADO 
28 João Vitor de Almeida Ferreira M. Pereira 35 11º LUGAR APROVADO 
7 Stella Amanda Oliveira de Carvalho 35 12º LUGAR APROVADO 

29 Joicy da Silva Soares 35 13º LUGAR APROVADO 
31 Renan de Cezari Medina 33 14º LUGAR APROVADO 
32 Diego Martins de Souza Rodrigues 33 15º LUGAR APROVADO 
5 Hillary Santos Araújo 33 16º LUGAR  APROVADO 

34 Emerson Júnior Pereira 33 17º LUGAR APROVADO 
39 Gabriela Ribeiro de Souza 32 18º LUGAR APROVADO 
23 Jordane Gomes Oliveira 32 19º LUGAR APROVADO 
10 Kelly Fernanda de Carvalho Ourives 31 21º LUGAR  APROVADO 
17 Angélica Maria Garcia 30 23º LUGAR APROVADO 
19 Natália Pereira Magalhães 30 24º LUGAR APROVADO 
33 Kalline Mamedes da Silva 30 25º LUGAR APROVADO 
18 Mariana de Souza Lara  29 27º LUGAR  APROVADO 
38 Vinicius San Martini Ribeiro 29 28º LUGAR APROVADO 
3 Ruth Barros Leite 28 29º LUGAR APROVADO 
9 Thais Cristianely Gomes Gaino 28 30º LUGAR APROVADO 

47 Angela Michely Piovesan Leite 28 31º LUGAR APROVADO 
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20 Stephanie layse Costa de Carvalho 27 33º LUGAR APROVADO 
43 Mônika Paola R. Gomes   25 36º LUGAR APROVADO 
48 Daiana Ferreira Alves   21  REPROVADO 
1 Zoé da Silva A. Oliveira   19  REPROVADO 

 
 
CURSO: ADMINISTRAÇÃO 
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR 
TIPO VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

 
INSC. 

 

 
NOME 

 
PONT. 

 
CLASS. 

 
SITUAÇÃO 

42 Joice Amanda de Santana 31 20º LUGAR APROVADO 
6 Thalya Silva Neves 31 22º LUGAR APROVADO 
41 Lucas Matheus Bonfin de Jesus 29 26º LUGAR APROVADO 
21 Isadora Cristine Rodrigues de Moraes 28 32º LUGAR APROVADO 
26 Dandara de Ifah Lima 25 34º LUGAR APROVADO 
37 Tatielli Faria Sampaio 25 35º LUGAR APROVADO 
50 Luana de Oliveira Correa 24  REPROVADO 
52 Karoline Almeida dos Reis 18  REPROVADO 
11 Geisiany Rodrigues Nascimento 18  REPROVADO 
53 Marianne Almeida dos Reis 15  REPROVADO 

 
 

 
Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior 
Juiz de Direito – Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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                    ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 

 
PORTARIA Nº 014/2018/DF   
 
O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do 
primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO que a Portaria nº 678/2017-PRES suspende o expediente forense no 
período entre os dias 28 e 30/03/18; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de 
Justiça para o mês de Março, a saber: 

 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

26/02 (19h) 
a 
02/03 (12h) 

Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão 
(4ª Vara Cível) 

Rita de Cássia 
Detoffol 

05/03 (19h) 
a 
09/03 (12h) 

Dr. Marcos T. Agostinho Pires 
(5ª Vara Cível) 

Ronnie Grey P. 
Sobrinho 

12/03 (19h) 
a 
16/03 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial) 

Sheila Rodrigues  
Detoffol 

19/03 (19h) 
a 
23/03 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de Freitas 
(2ª Vara Criminal) 

Sonia Kelli C. 
Oliveira 

26/03 (19h) 
a 
27/03 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de Barros 
(1ª Vara Cível) 

Valdeir Ferreira 
Lima 

 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

02/03 (19h) 
a 
05/03 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida Portela 
(3ª Vara Barra do Bugres) 

Bárbara Graziela 

Ventura 

09/03 (19h) 
a 
12/03 (12h) 

Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 
 (1ª Vara Campo Novo do Parecis) 

Breno de Faria 

16/03 (19h) 
a 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(2ª Vara Campo Novo do Parecis) 

Dargite Sbruzi Prieto 

Telefone do Plantão (65) 9237.3629 
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19/03 (12h)  
23/03 (19h) 
a 
26/03 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de Barros 
(1ª Vara Cível Tangará da Serra) 
 

Élida Juliane Schnaider 

27/03 (19h) 
a 
02/04 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
 (2ª Vara Cível Tangará da Serra) 
 

Graziela de Jesus 
Alves 

 
V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

02 a 04 Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

05 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 

06 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

07 Manoel Reis C. Ribeiro 9 9987 1373 

08 Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 

09 a 11 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 

12 Wilson Cesar Rosa 9 9613 5782 

13 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

14 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

15  Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

16 a 18 José da Cruz Costa 9 8402 7127 

19 Edson Osmar Alviano Costa 9 9978 4565 

20 Arash Kaffashi 9 9923 3828 

21 Emerson Araújo Vilasim 9 9669 0530 

22 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

23 a 25 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 
26 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

27 Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 

28 Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 

29 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

30 a 01 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 
 

Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  
 

JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 

3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 

(65) 9 9968-9592 

(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Maryslainnee A. C. Figueira 

Laressa Esteves Leite 

(65) 9 9602-0843 

(65) 9 9991-7113 

5ª Vara Cível Carlly Eich Alves    (65) 9 9927-8768 
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Diego Ethan Nunes (66) 9 9218-5277  

2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 

Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   

(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 

Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 

(65) 9 9235-4989 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, 
encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria 
Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  
 
Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2018. 

 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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