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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000466-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das Partes, nos 

termos do processo acima indicado, acerca do Trânsito em Julgado do 

Acórdão sob Id 11909055 que negou provimento ao Recurso de Apelação 

interposto pela Parte Autora, bem como para que manifestem-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003306-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: ELEUTERIO DOS SANTOS ALMEIDA NETO RÉU: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, 

Ratificando o relatório feito na decisão de fls. 206/213, acrescento que foi 

determinada a penhora de verbas públicas do Estado de Mato Grosso no 

valor de R$ 61.050,00 (sessenta e um mil e cinquenta reais); que polo 

ativo juntou as notas fiscais emitidas pelos prestadores dos serviços e; 

que foi certificado o decurso do prazo de impugnação à penhora sem 

manifestação do Estado. É o relato. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que a penhora de verbas públicas foi realizada após ausência de 

impugnação pelo Estado de Mato Grosso, sendo certo que, na sequência, 

o polo ativo apresentou as notas fiscais referentes aos serviços e 

tratamento indicados para a restauração da saúde do autor. Constato, 

ainda, declaração do médico responsável no sentido de que o paciente 

está apto para ser transportado por ambulância convencional. Ante o 

exposto, invocando as razões já apresentadas na decisão que deferiu a 

tutela de urgência e naquela que determinou o bloqueio de verbas 

públicas: 1 - DETERMINO a expedição de alvará judicial para transferência 

dos valores indicados nas notas fiscais carreadas às fls. 220/226 para as 

contas bancárias apontadas no orçamento de fls. 178/180 e na petição de 

fls. 218/219. 1.1 - DEVE A SECRETARIA SE ATENTAR QUE A NOTA 

FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DA 

SANTA CASA LTDA. FOI JUNTADA EM DUPLICIDADE (FLS. 223 E 225), 

DEVENDO SER PAGO APENAS UMA VEZ. 2 - Dando prosseguimento ao 

feito, INTIMEM-SE os envolvidos para que especifiquem eventuais provas 

a serem produzidas em 10 dias. Consigno que o silêncio importará no 

julgamento antecipado da demanda. 3 – Decorrido o lapso temporal acima 

fixado, certifique-se e conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000396-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON DO NASCIMENTO RIBEIRO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000396-29.2018.8.11.0007 

AUTOR: JACINTO & MELCHIOR LTDA RÉU: JEVERSON DO NASCIMENTO 

RIBEIRO PEREIRA Vistos 1 – A pretensão visa o cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita, sem a eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente (art. 700 do CPC). 2 - DEFIRO, pois, de plano, a 

expedição de mandado, com o prazo de 15 dias, (art. 701 do CPC), para 

que a parte executada efetue o pagamento do débito e ainda, dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa, anotando-se no mandado que caso o réu cumpra sua obrigação no 

prazo, será isento do pagamento de custas processuais. 3 – CITE-SE e 

INTIME-SE a parte executada do prazo para oferecimento de embargos e 

de que não cumprida a obrigação ou não oferecidos embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, § 2º do 

CPC). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 02 de 

março de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000504-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000504-58.2018.8.11.0007 

AUTOR: RENATA REIS DE OLIVEIRA RÉU: ALLAN COUTINHO SIMOES 

Vistos. Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 

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

recursos tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção 

de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural. 

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15. Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado 

pelo texto constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da 

Constituição Federal de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Pois bem. “In casu”, verifico haver indícios da ausência dos 

pressupostos legais para a concessão das benesses da gratuidade da 

justiça, isto porque a representante da parte autora é contadora e possui 

advogado particular. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no 

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

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

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

documentos que se considere pertinente. Ainda, em igual prazo, deverá a 

parte autora regularizar sua representação processual, ou seja, juntar aos 

autos procuração em nome da menor, assinada por seu representante 

legal. Proceda a Secretaria de Vara a intimação da parte autora, em 

virtude de erro no sistema. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. 

Alta Floresta, MT, 01 de março de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003098-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DIOMAZIO (AUTOR)

IRANI BISPO DIOMAZIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Janaína Rebucci Dezanetti Dados do Processo: 

Processo: 1003098-79.2017.8.11.0007 ; Valor causa: R$ 5.000,00 ; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA] ; AUTOR: IRANI BISPO 

DIOMAZIO, JOSE CARLOS DIOMAZIO RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 942 do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

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

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

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores 

que são legítimos possuidores do imóvel urbano denominado Lote 15, 

Quadra RS-11, Residencial Carlinda 1, município de Carlinda/MT, e que 

este imóvel permanece registrado no nome da ré, no entanto, que detém a 

posse da área, sem a devida regularização, desde o ano de 1998. Por fim, 

sustentam que a posse foi exercida de forma ininterrupta e sem oposição, 

e que nele estabelecem sua moradia habitual. Por fim, requerem a 

declaração de domínio sobre o imóvel, com a devida modificação no 

Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

lote urbano n.º 15, quadra RS - 11 , Loteamento Residencial Carlinda 1, 

município de Carlinda/ MT. Despacho/Decisão: Vistos. 1) DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista a possibilidade 

de existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de quinze (15) dias, e que, não contestada em tal prazo, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão 

ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por edital, com prazo de 

30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 259, I, do CPC, 

para contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de determinar a notificação do 

credor averbado na matrícula (ID 10701334), para figurar como assistente 

do réu nos presentes autos, conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista 

o recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo da massa 

falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível 

da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não possui 

interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não 

era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

notificação pleiteada. 6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de novembro 

de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. Alta Floresta/MT, 

2 de março de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PALMA TORRES (AUTOR)

MARILIS PALMA TORRES (AUTOR)

MARLENNE CANDIDO DOS SANTOS (AUTOR)

EDUARDO AIDAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA PALMA TORRES CRISCITIELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000513-20.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARILIS PALMA TORRES, EDUARDO AIDAR, MARCOS ANTONIO 

PALMA TORRES, MARLENNE CANDIDO DOS SANTOS RÉU: MARIANGELA 

PALMA TORRES CRISCITIELLO Vistos. Tendo em vista que fora duplicada 

a petição inicial, determino à Secretaria de Vara que proceda a exclusão 

de uma. Outrossim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do atual CPC. Após decorrido tal prazo, com ou sem 

a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Alta Floresta, MT, 01 de março de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000222-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA LINJARDI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

Processo: 1000222-20.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: [CHEQUE] - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. AUTOR: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA LINJARDI 

RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 03, Quadra RS-10, situado 

no município de Carlinda/MT, e que este imóvel permanece registrado no 

nome da ré, no entanto, que a área vem sendo transferida sem a devida 

regularização desde o ano de 1985, apenas por meio de contratos de 

compra e venda. Por fim, assevera que exerce a posse sobre o imóvel há 

mais de dez anos, de forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo 

sua moradia habitual, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, 

com a devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO 

DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 03 , Quadra RS-10 , situado no setor 

Residencial Carlinda 1, com área de 360,00 m² (trezentos e sessenta 

metros quadrados) situado no núcleo urbano do município de Carlinda/MT. 

Despacho/Decisão: Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 2) Tendo em vista a possibilidade de existência de direito 

indisponível para o caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por 

hora, a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334, do 

Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o 
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prazo para responder aos termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, 

e que, não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 

344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel 

usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão ser arrolados pelo 

autor, no prazo de 10 dias, caso não tenham sido indicados e, por edital, 

com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do artigo 

259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) DEIXO de determinar a 

notificação do credor averbado na matrícula (ID 11556218), para figurar 

como assistente do réu nos presentes autos, conforme pleiteado pelo 

autor, tendo em vista o recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo 

Juízo da massa falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 

- 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta 

não possui interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 

1º Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido 

bem já não era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que 

constou equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o 

referido Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de 

Imóveis para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. 

Sendo assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar 

a notificação pleiteada. 6) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 31 de janeiro 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. ALTA 

FLORESTA/MT, 02 de março de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000054-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO PRAZO: 

30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de 

Direito JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

1000054-18.2018.8.11.0007 Valor causa: R$ 1.000,00 Tipo: Cível Espécie: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) REQUERENTE: MANOEL CAETANO DA SILVA 

REQUERIDO: MARIA JOSÉ DE CASTRO Finalidade: CITAÇÃO da parte 

requerida, 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: Aduz o autor que contraiu matrimônio 

com a requerida, em 30/04/1966, e que encontram-se separados de fato 

há cerca de quarenta anos, não sabendo informar o paradeiro da ré. Por 

fim, salienta que não há chances de reconciliação, e pleiteia pela 

decretação do divórcio, com a devida averbação no Cartório de Registro 

Civil competente. Despacho/Decisão: Vistos. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. O 

presente feito deverá tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, tendo em vista 

o disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. CITE-SE a parte requerida via 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias e para responder aos termos da 

presente, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando expressamente que, 

caso não ofereça contestação no prazo legal, se presumirão como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Transcorrido "in albis" o prazo do 

parágrafo anterior, sem o aporte da resposta da parte requerida, NOMEIO 

como curador especial a pessoa do Defensor Público, que deverá ser 

intimado pessoalmente para apresentação de resposta, no prazo legal. 

Decorrido o prazo de resposta, certifique-se e, em seguida, conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, MT, 26 de janeiro de 2018. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito. Alta Floresta/MT, 2 de março de 2018. CAROLINE EVELYN DAN 

LOPES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000933-93.2016.8.11.0007 

AUTOR: IRENE APARECIDA FERNANDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Recebo o presente recurso de 

Apelação. Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as 

hipóteses previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente 

à espécie recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma. 

Com razões e contrarrazões recursais nos autos. Remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens 

deste Juízo. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 01 de março de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011212-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE QUIRINO DIAS (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:

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011212-19.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DONIZETE QUIRINO DIAS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Observa-se da certidão lançada no 

evento num. 11065001 que o recurso inominado é intempestivo. Sendo 

assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO RECEBO o recurso 

inominado interposto. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença e, se nada for requerido em dez dias, arquive-se. 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: 1002192-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON CLEYTON DO MONTE (REQUERENTE)

PAULINE POSSANI OINASKI DO MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002192-89.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MAYCON CLEYTON DO 

MONTE, PAULINE POSSANI OINASKI DO MONTE REQUERIDO: CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 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 
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vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Sustenta a parte requerente 

que é cliente da ora Requerida, e que sua esposa estava grávida e, ao se 

dirigir ao hospital para realização do procedimento do parto, discordou do 

quadro de médicos a disposição para realizar o parto cesariano. Assim 

que decidiu que o hospital conveniado não atendia ao seu desejo a sua 

esposa entrou em trabalho de parto e em razão disso diligenciou de modo 

a realizar a cirurgia cesariana às próprias expensas sem ao menos 

comunicar a operadora do plano de saúde seja da discordância da rede 

credenciada, seja da busca por médicos fora da rede conveniada. Após a 

realização do parto buscou o reembolso pelo plano de saúde os gastos 

que teve com a realização da cirurgia. Aduz que apesar de requerer o 

reembolso por várias vezes, não teria tido qualquer resposta da ré e, por 

conseguinte, vem ao judiciário buscando o reembolso integral dos valores 

dispendidos, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

danos morais. A Reclamada, apesar de devidamente citada (ID 10086641), 

não compareceu a audiência de conciliação (ID. 10923873) e nem mesmo 

apresentou contestação, sendo, portanto, revel. Importante destacar que 

a decretação da revelia não importa necessariamente em procedência do 

pedido uma vez que seus efeitos recaem sobre as questões fáticas, 

restando ainda análise do direito acerca dos fatos narrados. Da narrativa 

dos fatos vislumbra-se que melhor direito não assiste aos Reclamantes, 

tendo em vista que desde o início da narrativa o que se percebe é a 

discordância, pelos reclamantes, dos profissionais credenciados pela 

reclamada, e ainda quanto ao “exame do pezinho”, por exemplo, na 

correspondência eletrônica (ID 9390579 – página 03) os reclamantes 

informam que realizaram procedimento completo que já sabiam não ser 

coberto pelo plano. Conclui-se que os reclamantes procederam 

deliberadamente na realização dos serviços médicos não cobertos pelo 

plano de saúde, em rede não credenciada. Observe-se que tal decisão 

não se deu em razão da urgência que se apresentou, à saber: início do 

trabalho de parto; mas a deliberação por não usar a rede credenciada, 

seja do hospital, dos profissionais e dos exames, foi preexistente ao 

surgimento da urgência. É sabido que o reembolso de procedimento de 

urgência, quando não há rede conveniada disponível é direito do 

consumidor como se pode observar em vários julgados do STJ, leia-se: 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.437.877 - RJ (2013/0403818-0) RELATOR : 

MINISTRO SIDNEI BENETI RECORRENTE : SANTUZA JUGURTHA BONNA - 

ESPÓLIO REPR. POR : VANISE JUGURTHA BONNA - INVENTARIANTE 

ADVOGADOS : ALEXANDRE GARCIA GANIN E OUTRO (S) SERGIO 

ESPINOLA CATRAMBY E OUTRO (S) RECORRIDO : AMIL ASSISTÊNCIA 

MÉDICA INTERNACIONAL LTDA ADVOGADOS : ROBERTA ALVES 

ZANATTA E OUTRO (S) LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO 

BRUNA LOBO GUIMARÃES E OUTRO (S) EMENTA RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTESTINAL. ESTABELECIMENTO NÃO 

CONVENIADO PARA O PROCEDIMENTO EMERGENCIAL. REEMBOLSO DE 

VALORES. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1.- O reembolso das despesas 

efetuadas pela internação em hospital não conveniado é exigível apenas 

em casos excepcionais (inexistência de estabelecimento credenciado no 

local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da 

internação etc). Reconhecida a situação de emergência" pelas instâncias 

ordinárias possível o ressarcimento das despesas efetuadas. 

Precedentes das turmas integrantes da Segunda Seção. 2.- Recurso 

Especial provido.” No caso concreto não é o que se vislumbra. O que se 

depreende dos autos é uma conduta deliberada de não ser atendido na 

rede conveniada pelos reclamantes em caráter antecedente à urgência no 

atendimento. Sendo a conduta da Reclamada exercício regular de direito, 

por corolário lógico é inadmissível o reconhecimento de qualquer ato ilícito 

que possa gerar a responsabilidade de indenizar seja de ordem patrimonial 

ou extrapatrimonial. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido autoral formulado pelos reclamantes em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 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: 1000053-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000053-04.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LESSANDRO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 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: 1000175-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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AUGUSTO GEANINE FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000175-80.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AUGUSTO GEANINE FREIRE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A reclamada arguiu 

preliminares em sua defesa, de modo que passo a apreciá-las. Sustenta 

incompetência do juizado cível para julgar a matéria, pois a desconstituição 

dos fatos demandaria perícia ou vistoria técnica. Tal preliminar não deve 

prosperar, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

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 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por AUGUSTO GEANNE FREIRE em face de 

BANCO BRADESCARD S/A, onde a reclamante alega, em síntese, que 

teve seu nome negativado de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, aduzindo que jamais contratou serviços da empresa ré, razão 

pela qual pugna pela declaração de inexistência de débitos, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando 

os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que os serviços foram 

devidamente contratados e utilizados pela parte autora, bem como pela 

regularidade da inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito 

ante o não pagamento de seus débitos, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. 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. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de contrato assinado pelo autor comprovando a 

contratação aos serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados 

confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Assim, tenho que a situação em exame caracteriza 

tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente 

consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das 

faturas tempestivamente, fato este que enseja a inserção devida aos 

cadastros de inadimplentes pela empresa Reclamada. 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 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. 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 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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: 1000579-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000579-68.2016.8.11.0007 REQUERENTE: AGNALDO APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCARD 

S/A, onde o Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos 

cadastros de proteção ao crédito de forma totalmente indevida por ordem 

da Reclamada, pois desconhece a dívida que ensejou a respectiva 

negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou 

contestação, impugnando os pedidos da inicial do Reclamante e 

sustentando que a inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu 

de forma regular ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, 

o pagamento tempestivo de suas dívidas, pugnando assim pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Inicialmente resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 
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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. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, quais sejam, 

diversas faturas comprovando a utilização regular dos serviços, inclusive 

originados na própria comarca de Alta Floresta-MT, cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, importante dar relevo 

que o endereço constante nas respectivas faturas são exatamente os 

mesmos informados à exordial, o que no entendimento deste juízo foram 

suficientemente satisfatórias a fim de reforçar o vínculo contratual 

existente entre as partes e a utilização regular dos serviços pelo autor. 

Outrossim, verifico que o Reclamante não impugnou a contestação 

apresentada de forma específica, momento que tinha para contrapor as 

alegações da parte Reclamada, bem como demonstrar a ilegalidade na 

inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, uma vez que a 

impugnação apresentada é totalmente genérica. Assim, tenho que o 

presente processo não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a utilização regular dos serviços com posterior 

inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos de crédito ante o não 

pagamento tempestivo de suas dívidas. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível firmou entendimento: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. 

AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MATIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

inadimplência de faturas de cartão de crédito ensejou a inscrição do nome 

da autora em cadastros restritivos de crédito. A demandante não logrou 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, articulados na inicial, a 

teor do que estabelece o art. 333, I, do CPC, ônus que lhe cabia e do qual 

não se desincumbiu. Ausente a prática de qualquer ato ilícito pelo réu 

capaz de ensejar a sua responsabilização. Aplicação do art. 557, caput, 

do CPC. (RI 4386/2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010)” Daí 

porque se conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a 

reparação por danos morais, tampouco declaração de inexistência de 

débitos, tendo em vista a existência de débitos regulares inadimplidos pelo 

autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com 

a extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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: 1000637-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000637-71.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO MANOEL 

DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, onde o reclamante alega, 

em síntese, que teve seu nome negativado de forma indevida por ordem 

da empresa reclamada, aduzindo que jamais contratou serviços da 

empresa ré, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de 

débitos, bem como reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido em razão desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua 

defesa, impugnando os pedidos da inicial do reclamante e aduzindo que os 

serviços foram devidamente contratados e utilizados pela parte autora, 

bem como pela regularidade da inclusão do nome deste nos órgãos 

restritivos de crédito ante o não pagamento de seus débitos, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. 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. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas 

satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente 

com apresentação de contrato assinado pelo autor comprovando a 

contratação aos serviços, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a 

relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa dados 

confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, importante salientar que a parte autora, 

devidamente intimada a manifestar sobre a petição encartada na id 

9366815, quedou-se inerte e deixou transcorrer in albis o prazo de 

manifestação, momento que tinha para contrapor as alegações da parte 

Reclamada. Assim, tenho que a situação em exame caracteriza tão 

somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente consciente 

na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das faturas 

tempestivamente, fato este que enseja a inserção devida aos cadastros 

de inadimplentes pela empresa Reclamada. 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 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito. 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, 
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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 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 22 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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: 1000392-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000392-26.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS BRUNO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os 

autos, verifico que embora devidamente intimado na pessoa de seu 

advogado para juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e 

em nome da parte, o autor quedou-se inerte e deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação, conforme certidão de id 10914602. Em razão do 

exposto, tendo em vista que a parte autora não regularizou sua situação 

processual no prazo estipulado, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta 

Floresta/MT, 22 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

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

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI FILOMENA DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000244-49.2016.8.11.0007 Vistos. RETIFIQUE-SE autuação do processo, 

invertendo os polos da ação, a fim de constar como exequente BANCO 

CETELEM S.A e como executada DERLI FILOMENA DE MIRANDA. 

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, 1 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONILDA RUIZ BRAGA HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000857-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CLEONILDA RUIZ 

BRAGA HONORIO REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à sessão de conciliação 

designada, consoante termo juntado na movimentação de ID n.º 7264630. 

Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” No mesmo sentido preconiza o 

art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Registre-se que ao autor 

faltoso é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas 

processuais somente se restar provado que a ausência decorreu de 

força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, 

verifica-se que a parte autora requereu a justiça gratuita e anexou 

declaração de hipossuficiência (Id n.º 5805500), e por tais razões deixo 

de condená-la no pagamento de custas processuais. Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e art. 949, 

inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Caso a parte autora não 

possua advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da 

parte, conforme enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 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, 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: 1000418-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISLEI PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000418-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA CRISLEI PINHEIRO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora devidamente 

intimada a manifestar-se sobre despacho de ID n.º 10746950 não 

apresentou dentro do prazo legal o comprovante de endereço da autora, 

conforme certidão de evento n.º 11009286. Somente quando comprovado 

o domicílio da parte autora é que se pode ter o devido conhecimento a 

respeito, e, por consequência, do juízo competente, pelo que se torna 

imprescindível aquela providência probatória quanto ao endereço, já por 
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ocasião do ajuizamento da ação. Ademais, tendo a julgadora oportunizado 

a superação da falta de documento que se fazia imprescindível, e não 

tendo a parte atendido à oportunidade que lhe fora dada, resulta em 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido é o 

posicionamento da Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência 

territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio 

da parte requerida, critério estabelecido no art. 4º, inciso I da Lei nº 

9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o domicílio do requerente 

na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do requerido na Comarca de 

Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma das circunstâncias que 

atraísse a competência do foro de Sorriso para o julgamento da causa. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 105999020118110014/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2016, Publicado no DJE 

26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 

9.099/95, é de rigor ser reconhecida a incompetência territorial, pois o 

reclamante não demonstrou de forma satisfatória que reside nesta 

comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da 

Lei n° 9.099/95 e com base no art. 485, IV e I, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010143-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ARAUJO SILVA (EXEQUENTE)

IVANUZE FERREIRA SOUZA DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010143-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: IVANUZE FERREIRA SOUZA DE 

ANDRADE, APARECIDA DE ARAUJO SILVA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se execução de título judicial e a parte 

exequente informa (ID n.º 9647075) o cumprimento integral da obrigação 

de fazer por parte do executado. 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. 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, 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: 1000445-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000445-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS PAULO MONTEIRO 

MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a suspensão das 

cobranças referentes às faturas de cartão de crédito vencidas em 15 de 

janeiro e 15 de fevereiro de 2018 que o requerente alega serem indevidas, 

bem como a determinação para que a requerida se abstenha de efetuar o 

desconto das mesmas na folha de pagamento do autor. Pois bem. O artigo 

294 do NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção 

do artigo 300 do NCPC. No caso em tela, restam plenamente evidenciados 

os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte 

requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante 

documentos que acompanham a petição inicial; bem como demonstrou o 

risco ao resultado útil do processo, pois a cobrança poderá privar a parte 

autora de gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, 

o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, 

pois com eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser 

efetuadas pela parte requerida. Deve-se levar em consideração, ainda, 

que não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em 

Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve sofrer as 

cobranças e, tampouco, ter os valores descontados de seus proventos. 

Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

para determinar que a parte requerida promova a suspensão das 

cobranças referentes às faturas de cartão de crédito vencidas em 15 de 

janeiro e 15 de fevereiro de 2018, bem como se abstenha de efetuar o 

desconto das mesmas na folha de pagamento do autor, ambas referentes 

à relação jurídica discutida na presente demanda, sob pena de multa 

cominatória que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela 

cobrada após a intimação desta decisão. De outro norte, no tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 1º de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010976-38.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTIANE IOCCA OAB - MT0016958A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M D L ROZZATTI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010976-38.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: GILBERTO VIEIRA DE BARROS 

EXECUTADO: M D L ROZZATTI - ME Vistos. Relatório dispensado em face 

do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não informou o 

endereço da parte requerida inviabilizando o chamamento dele ao 

processo, conforme informado na certidão de ID n.º 11067538. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MADELINE FRANCIELE SCHREIBER GOVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002770-52.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MADELINE FRANCIELE 

SCHREIBER GOVEIA REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação 

de ID nº. 11037647, o que independe da anuência da parte adversa, nos 

termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos 

do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. 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, 29 de janeiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010385-42.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GRECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010385-42.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIZABETE GRECO 

EXECUTADO: MANOEL CANHET Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo 

credor no Id nº 11043475 de expedição de ofício em busca do endereço 

do executado, porquanto tal diligência não coaduna com os princípios que 

norteiam o Juizado Especial e, ademais, se trata de diligência que compete 

à parte credora e não ao Estado-Juiz. Intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, em dez dias, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 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: 1000314-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000314-66.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ CARLOS MARCONDES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora 

devidamente intimada a manifestar-se sobre despacho de ID n.º 9565647 

não apresentou dentro do prazo legal o comprovante de endereço em seu 

nome, conforme certidão de evento n.º 11311430. Somente quando 

comprovado o domicílio da parte autora é que se pode ter o devido 

conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo competente, pelo 

que se torna imprescindível aquela providência probatória quanto ao 

endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. Ademais, tendo a 

julgadora oportunizado a superação da falta de documento que se fazia 

imprescindível, e não tendo a parte atendido à oportunidade que lhe fora 

dada, resulta em extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E 

INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso III, da Lei n° 9.099/95 e com base no art. 485, IV 

e I, do vigente Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. 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, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-46.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WIDMER TRINDADE DE BEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010290-46.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: WIDMER TRINDADE DE BEM 

EXECUTADO: LAZARO BORGES DA SILVA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora não 

informou o endereço da parte requerida, inviabilizando o chamamento dele 

ao processo, conforme informado na certidão de ID n.º 11309245. Nos 

termos do artigo 240, § 2º do vigente CPC: “Incumbe ao autor adotar, no 

prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a 

citação [...]”. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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, 30 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: 1000067-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PIRES DE MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000067-51.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SOELY SENGER 01096989166 

REQUERIDO: ANA PAULA PIRES DE MELLO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que a reclamada foi regularmente citada 

para a 2ª tentativa de audiência de conciliação, porém não compareceu e 

tampouco apresentou nova justificativa, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a parte 

reclamante é credora da reclamada da quantia de R$ 79,40 (setenta e 

nove reais e quarenta centavos), devidamente atualizado. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL da parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento 

do mérito para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

79,40 (setenta e nove reais e quarenta centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento e acrescido de 

juros de mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 26 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DELATORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000769-94.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALTAIR DELATORE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que a parte autora pretende a declaração 

de inexistência de débito inerente ao faturamento de energia elétrica, bem 

como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais por suposta falha na prestação de serviços. Os andamentos 

processuais indicam que a requerida não se fez presente na audiência de 

conciliação, no entanto, apresentou contestação arguindo preliminarmente 

a relativização dos efeitos da revelia e a incompetência dos Juizados 

Especiais para o caso em tela. No mérito, sustentou a regularidade e 

exigibilidade das faturas de consumo por estarem em conformidade com 

as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Quanto à preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais para julgar a causa, verifico ser o 

caso de não acolhimento, pois a matéria não depende de produção de 

prova pericial e, por tal motivo, não qualifica a causa como complexa, 

sendo competente este Juízo para analisar o pedido. No que se refere ao 

pleito de relativização da revelia, entendo que referido pleito merece 

acolhimento, tendo em vista que está presente a hipótese prevista no art. 

345, inciso IV, do CPC, ao passo que as alegações da parte autora estão 

em contradição com a prova constante dos autos. Assim, considerando a 

ausência na audiência de conciliação, decreto a revelia da parte ré, com 

fulcro no artigo 20 da Lei n. 9.099/95, sem, contudo, aplicar o efeito de 

presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, com 

fundamento no artigo 345, inciso IV, do CPC. Passo ao julgamento 

antecipado do pedido com fundamento no artigo 355, inciso I, do CPC. O 

presente caso deve ser analisado de acordo com a Resolução n° 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a qual estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições 

devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores. Analisando 

detidamente o relatório de consumo juntado pela parte requerida (Id. num. 

7303577), documento este que, inclusive, não fora impugnado pela parte 

autora, verifica-se que a unidade consumidora está localizada em área 

rural, pertencente ao grupo “B” e subgrupo “B2”. Verifica-se, ainda, que o 

faturamento da unidade consumidora está em conformidade com a norma 

regulamentadora, pois a cada dois meses de faturamento pela média 

(plurimensal), a distribuidora realiza a leitura no local, nos termos dos 

artigos 86 e 89 da norma de regência: “Art. 86. Em unidades consumidoras 

do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as 

leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. [...] § 2º Caso 

o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário 

previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, 

conforme disposto no art. 89. § 3º A distribuidora deve realizar a leitura no 

ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 

(dois) ciclos consecutivos.” “Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o 

caso, observado o disposto no art. 86. § 1º Para unidade consumidora 

com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a 

distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos 

ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, 

quando cabível, os valores contratados. § 2º Caso a distribuidora não 

realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário 

estabelecido ou nos casos dispostos no § 3° do art. 86, deve ser faturado 

o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a 

possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença 

positiva entre o valor medido e o faturado.” No que se refere à leitura, o 

relatório apresentado pela requerida indica que nos últimos meses de 

leitura confirmada foi constatado um consumo menor do que o custo de 

disponibilidade do sistema elétrico, sendo que nesta hipótese deve ser 

aplicado o disposto no artigo 98 da Resolução n° 414/2010, in verbis: “Art. 

98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao faturamento 

mensal de consumidor responsável por unidade consumidora do grupo B, 

é o valor em moeda corrente equivalente a: I – 30 kWh, se monofásico ou 

bifásico a 2 (dois) condutores; II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) 

condutores; ou III – 100 kWh, se trifásico. § 1° O custo de disponibilidade 

deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior 

aos referidos neste artigo, não sendo a diferença resultante objeto de 

futura compensação. [...]” Note-se que a fatura inerente ao mês de janeiro 

(leitura em 13/01/2017) possui informação de leitura confirmada, 

registrando para faturamento o consumo de 30 kWh, justamente o mesmo 

valor inerente ao custo de disponibilidade do sistema, possuindo leitura 

real de 33.927. As duas próximas faturas (fevereiro e março) foram 

faturadas pela média, o que de fato explica a divergência entre o valor 

indicado na fotografia apresentada pela parte autora. Dessa forma, resta 

cristalino no processo a plena observância das normas reguladoras da 

prestação do serviço elétrico, não havendo motivos para crer que a parte 

autora está pagando por serviço que não lhe fora prestado. 

Evidentemente que a parte autora, quando o serviço é faturado pela 

média, pode pagar quantia superior ou inferior à realmente consumida, 

mas quando a leitura é realizada no local, os valores são equalizados, 

descontando-se quantias cobradas a mais e cobrando-se quantias 

faturadas a menor. No presente caso, a fatura da unidade consumidora da 

parte requerente somente não é emitida zerada pela previsão legal do 

artigo 98 da Resolução n° 414/2010, relativa ao custo de disponibilidade do 

sistema elétrico, cuja legalidade também é amparada na jurisprudência: 

“CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DAS FATURAS. 

IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA EFETIVA EM TODOS OS MESES. 

COBRANÇA PELA MÉDIA. COMPENSAÇÃO DO CONSUMO NAS FATURAS 

POSTERIORES QUANDO FEITA A LEITURA REAL. COBRANÇA DO CUSTO 

DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA. DÉBITOS EXIGÍVEIS. AUSENTE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

SENTENÇA MANTIDA. Os documentos trazidos pela concessionária 

(histórico e faturas) demonstram que não realizada a leitura do consumo 

em vários meses, por dificuldade de acesso ao medidor, sendo a 

cobrança da energia feita pela média, procedimento permitido pela 

resolução 414/2010 da ANEEL. Ainda, tais documentos demonstram que a 
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concessionária, quando logra efetuar a leitura real, procede a 

compensação da quantia de kWh cobrados anteriormente pela média com 

a efetivamente registrada, o que implica, em muitos meses, a cobrança do 

custo de disponibilidade do sistema elétrico, o qual somado a outras 

rubricas (seguro, juros, correção, multa) totalizam o valor aproximado de 

R$ 18,00. Portanto, tal valor não pode ser visto como media de consumo 

como pretende o autor com vista a embasar a alegação de cobrança 

excessiva em alguns meses. Assim, não se verificando a cobrança 

excessiva e não comprovando o recorrente o pagamento das faturas em 

aberto, persiste o débito junto à concessionária. Por tais razões, não 

merece qualquer reparo a sentença que julgou improcedente a ação e 

procedente o pedido contraposto, sendo esta mantida na íntegra, com os 

devidos acréscimos em atenção às razões recursais. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível Nº 71004000873, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

26/03/2013). A jurisprudência também reconhece a legalidade da leitura 

plurimensal, veja-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DE COBRANÇA. 

INETERVALO PLURIMENSAL. 1. Revelava-se possível, à época, a leitura 

do faturamento da unidade consumidora com intervalo de até 03 (três) 

ciclos consecutivos, quando então a fatura emitida nos períodos não lidos 

era efetuada com base na média aritmética dos três meses antecedentes. 

2. Por conseguinte, quando da realização da leitura cíclica, eram 

faturados, além do consumo do mês respectivo, eventual saldo 

remanescente do(s) mês(es) imediatamente anteriores (sem leitura). 3. 

Constatou-se, assim, a partir da prova produzida pela companhia 

demandada (não impugnada), que o aumento verificado na fatura 

decorreu da adoção do procedimento insculpido no artigo 41 da Resolução 

nº 456 da ANEEL. 4. A partir destes elementos e diante da presunção de 

legitimidade inerente aos atos administrativos, merece trânsito a 

insurgência. Ausência de elementos que infirmem a regularidade da prova. 

5. Norte que rende homenagem ao principio do não enriquecimento ilícito 

pela parte autora. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível Nº 

70059697227, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 27/08/2014). “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR 

AFASTADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA RURAL. 

LEITURA PLURIMENSAL. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA 

DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos em que é 

permitida a leitura plurimensal, o consumidor deve informar a leitura mensal 

à concessionária, sendo que, se não o fizer por dois ciclos consecutivos, 

esta deve efetuá-la. Inocorrendo tanto a leitura mensal consumidor quanto 

a leitura bimestral a cobrança dar-se-á pela média aritmética dos últimos 

12 ciclos de consumo, sem, entretanto, ser possível a exigência de 

eventual diferença positiva entre o efetivamente medido e o que foi 

f a t u r a d o . ”  ( P r o c e s s o  A P L  0 8 0 8 0 7 6 1 6 2 0 1 3 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0808076-16.2013.8.12.0001. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do MS. Publicação: 28/04/2016. Julgamento: 26/04/2016. Relator 

Des. Sérgio Fernandes Martins). Portanto, não merece acolhimento os 

pedidos formulados pela parte autora, pois a modalidade de cobrança é 

legal e a requerida está abatendo voluntariamente os valores provenientes 

do faturamento pela média quando a quantia faturada se revela superior 

ao realmente consumido, conforme comprovam os documentos acostados 

no processo, especialmente a fatura inerente ao mês de janeiro de 2017, 

no valor de R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos). Por consequência 

lógica, também não merece acolhimento o pleito de condenação da ré ao 

pagamento de danos morais, uma vez que não se vislumbra ato ilícito 

passível de indenização no presente caso. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do NCPC, REJEITO O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO 

e, por consequência, JULGO EXTINTA A FASE COGNITIVA DO 

PROCEDIMENTO. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 31 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: 1002236-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON GOMES FINGER (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002236-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALISSON GOMES FINGER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, tampouco 

manifestou nos autos justificando sua ausência, vindo a comparecer 

somente a parte reclamada que na oportunidade requereu arquivamento 

do feito. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem 

a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo;” Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos do artigo 949, II, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte 

autora não justificou a ausência na audiência, razão pela qual deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais. Assim, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, 

inciso I da Lei n. 9.099/95, bem como pela condenação da parte autora ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 949, II, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas processuais. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 29 de Dezembro de 2017. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

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: 1000395-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO)

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

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: 

1000395-78.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: NADIR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Tendo em vista que a multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, prevista no artigo 

523, §1º do CPC/2015, deve incidir somente após a intimação prévia da 

parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença depois de 

certificado o trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso concreto, 

INTIME-SE a credora para, em dez dias, apresentar o cálculo atualizado do 

débito, excluindo o valor da referida multa, a qual fora incluída 

indevidamente no cálculo de Id nº 11453468. Apresentado novo cálculo 

pela parte credora, INTIME-SE o executado 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, CPC). 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE a credora 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. Registro que o prazo para 
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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. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 1 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MILANES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000070-40.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO MILANES JUNIOR 

EXECUTADO: HAMILTON VIEIRA DA SILVA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os 

autos denoto que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

compareceu à sessão de conciliação designada, consoante termo juntado 

na movimentação de ID n.º 11548448. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” No mesmo sentido preconiza o art. 949, inciso II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e art. 949, inciso II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intime-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, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000440-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

U. D. P. S. (REQUERENTE)

C. R. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. C. (REQUERIDO)

L. D. P. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

D. D. O. S. (TESTEMUNHA)

R. D. C. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000440-48.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: UERIC DE PAULA SOARES, CRISLENE RODRIGUES DE 

SOUZA SOARES REQUERIDO: MARCOS JOSÉ DO CARMO, LUCIANA DE 

PAULA SOARES Vistos. RECEBO a inicial. DEFIRO a gratuidade da justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. O 

presente feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o 

disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. Antes de apreciar o pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determino que seja 

realizado estudo social do caso, devendo ser intimada a equipe 

multidisciplinar do Juízo para que realize o referido estudo, encaminhando 

o relatório no prazo de 30 (trinta) dias. OFICIE-SE ao CTIA local para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova visita na residência das 

partes e/ou da menor, averiguando qualquer situação de risco 

eventualmente vivenciada, aplicando-lhe as medidas protetivas cabíveis, 

tudo informando nos autos. Cuidando-se a presente ação de família, 

mediante processo contencioso, o CPC/2015 criou um procedimento 

especial como forma de prestigiar a especial proteção que o Estado deve 

proporcionar à instituição da família, procedimento este que busca ao 

máximo a solução consensual da controvérsia, com designação inicial de 

audiência com prazos específicos para a citação e algumas diferenças no 

ato citatório. Contudo, verifico dos autos que a Parte Ré reside na 

Comarca de Ituiutaba/MG, razão pela qual, a designação da audiência de 

que trata o art. 695 do CPC/2015 não só atrasaria o trâmite processual 

como, possivelmente, o atravancaria, vez que na maioria das vezes, por 

motivos diversos, se torna de dificuldade extrema o comparecimento da 

parte ex adversa perante este Juízo para participar da audiência 

conciliatória. Assim, diante de tal circunstância deixo, por ora, de designar 

audiência de conciliação e DETERMINO a CITAÇÃO da parte ré para, no 

prazo de quinze (15) dias (CPC/2015, art. 335, III), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). CONSIGNE-SE no ato citatório que, não 

obstante a distância, poderá a parte ré, querendo participar de audiência 

de conciliação, se manifestar, no corpo da resposta, sinalizando 

positivamente a respeito, de maneira que, em tal caso, sem prejuízo do 

prazo para resposta, este Juízo designará data para realização de 

audiência de tentativa de conciliação, podendo, se entender pertinente, 

também oferecer proposta de acordo por escrito, a fim de que a parte 

autora se manifeste a respeito. Após o decurso do prazo para resposta, 

com ou sem a vinda dela aos autos, CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da 

tempestividade, caso apresentada) e ABRA-SE VISTA dos autos à parte 

autora, para se manifestar a respeito, no prazo de quinze (15) dias. Vista 

dos autos ao Ministério Público Estadual. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000525-34.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCINEIA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do 

processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 02 de março de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012432-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO OAB - MT0015093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente/requerente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar todos os 

dados bancários necessários para expedição de Alvará Judicial, quais 

sejam: nome do banco, número da conta corrente e/ou conta poupança, 

número da agência bancária, CPF ou CNPJ da(s) pessoa(s) favorecida(s).

Intimação 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)

 

Ante o teor da petição contida no ID 11973495, DETERMINO seja 

concretizada em seu inteiro teor a decisão proferida no ID 11713829. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002019-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY REIS AMUI JUNIOR (EXECUTADO)

SANDRA DE AGUIAR (EXECUTADO)

 

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

do(a) EXEQUENTE: JOAO LIANDRO TAVARES - MT0020992A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2018 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DIAS PAULINO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2018 

Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR IMECEBA (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/06/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2018 

Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA LIVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2018 

Hora: 15:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010532-43.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO ALVES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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, 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE MORAIS (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/06/2018 Hora: 12:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GABRIEL DOS SANTOS (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/06/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001688-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI GRIGORIO CARDOSO (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/06/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO DOS SANTOS (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/06/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE 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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/06/2018 Hora: 08:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALENA LORENI MENDES (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/06/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIRENE ALVES DE SOUSA (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) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

20/06/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003462-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para que o setor de publicação, para que o patrono da parte 

autora informe se houve a quitação do débito alimentar. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PALACIO DAS TINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANE GABRIELA SILVA DE LIMA OAB - MT20494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CIELO S.A. (REQUERIDO)

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 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de 

março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004815-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREE ACTION MONTADORA DE BICICLETAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA 85193224172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito - promoção das 

emendas na forma determinada anteriormente, 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, CERTIFIQUE-SE 

QUANTO AO DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO e volte o processo 

CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1. INTIME-SE a ré para manifestação quanto 

ao pedido de desistência formulado no id. 5578696, sob pena de 

considerar a sua aceitação tácita. 2. Com ou sem manifestação, 

CONCLUSOS. 3. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de janeiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000690-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000690-21.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: MANOEL BASILIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos em correição. Realizados alguns 

atos processuais, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo a homologação. O processo veio 

concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial). Em 

análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença foi 

firmada em observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o 

art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, extingue-se o processo a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas necessárias. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 29 de 

novembro de 2017. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000902-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DAS GRAÇAS ABATTI TASCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOS REIS ZUCCHI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 02 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002018-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CARLOS PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002018-83.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ROSIMEIRE CARLOS PINHEIRO RÉU: MBM SEGURADORA SA SENTENÇA I 

– Relatório Trata-se de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por 

ROSIMEIRE CARLOS PINHEIRO em face de MBM SEGURADORA S/A, 

ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16.05.2016 que lhe acarretou lesões. Requer a condenação da 

ré ao pagamento da complementação do seguro no percentual de 70% 

(setenta por cento) do valor total, custas e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 8012994) 

concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da 
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ré. Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 9301688 

argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de interesse de agir devido a concessão 

administrativa da indenização e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 9539588). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostado o Laudo pericial no id. 9913844. Réplica no id. 

9519629. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso II, do CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à 

questão preliminar aduzida de ausência de interesse de agir em razão da 

satisfação da indenização na esfera administrativa, sob o argumento que 

teria ocorrido o pagamento da indenização na via administrativa que, no 

entendimento da ré deu plena, irrevogável e irretratável quitação à 

indenização, tem-se que não demanda acolhimento. Com efeito, o 

pagamento realizado não implica renúncia ao direito de pleitear a diferença 

de valor a que tem direito o beneficiário. O pagamento comprova, tão 

somente, que o Autor recebeu a importância ali referida. Qualquer 

renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser expressa, e, ainda 

assim, não se tornaria plenamente imutável, dependendo do contexto em 

que fosse questionada. No presente caso, não houve qualquer renúncia 

pela parte Autora de eventuais créditos remanescentes. Aliás, ressalta-se 

que o erro administrativo, porventura existente, cujo questionamento pode 

vir a ser levantado, não gera coisa julgada. Portanto, a preliminar deve ser 

rechaçada. Por fim, no que tange à necessidade de alteração do polo 

passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9913844 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

joelho direito, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados 

pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por redução de 

estabilidade do joelho direito, discreta perda de força e amplitude do 

mesmo, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico 

e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Todavia, o valor 

indenizatório recebido administrativamente corresponde às lesões 

apuradas, de sorte que não há valor remanescente pendente de 

pagamento, razão pela qual a improcedência do pedido veiculado na inicial 

é medida de rigor. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, extingue o 

processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

SUSPENDE-SE a exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

mediante as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de 

março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001526-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SCHIMADA (EXECUTADO)

SONISLEI BARBOSA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo (id. 

11882888). O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de 

mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade do 

negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à 

medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 
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advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de março de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006011-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY CARLOS LEITE EGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 11020799). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de março de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000872-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON CRISPIM DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000872-70.2018.8.11.0006 

AUTOR: ADELSON CRISPIM DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Nos termos do art. 10 do CPC, 

esclareça sobre o ajuizamento da ação perante esta comarca, eis que a 

competência é da comarca de Rio Branco. Fixo prazo de 10 dias. Caceres, 

02 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000851-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROCA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELYMAR C. ARRUDA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000851-94.2018.8.11.0006 

AUTOR: MASSAROCA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - ME RÉU: 

KELYMAR C. ARRUDA SILVA O pedido inicial é endereçado ao Juizado 

Especial. Assim, providencie a redistribuição. Caceres, 02 de março de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000855-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO CACERES DAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT0003565S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000855-34.2018.8.11.0006 

AUTOR: ITALO CACERES DAN RÉU: LOJAS AVENIDA S.A O pedido inicial 

é endereçado ao Juizado Especial. Assim, providencie a redistribuição. 

Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004981-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INACIA DE PAULA CUSIN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA (RÉU)

RONALDO DIAS MOREIRA (RÉU)

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004981-64.2017.8.11.0006 

AUTOR: MARIA INACIA DE PAULA CUSIN RÉU: CLAUDIA MARIA DIAS 

MOREIRA, JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA, RONALDO DIAS MOREIRA 

Defiro o pedido de id. Num. 10151822. Realizada busca, consta como 

endereço do Requerido: CPF: 718.691.311-34 Nome Completo: JOSE 

EDUARDO DIAS MOREIRA Nome da Mãe: REGINA MARIA DIAS MOREIRA 

Data de Nascimento: 17/01/1985 Título de Eleitor: 0026143691805 

Endereço: R LAURENTINO 82 SOLAR DAS ACUCENAS ATIRADORES CEP: 

89203-106 Municipio: JOINVILLE UF: SC ados do Eleitor Nome JOSE 

EDUARDO DIAS MOREIRA Título 026143691805 Data Nasc. 17/01/1985 

Zona 6 Endereço RUA E 21 COPHAB VELHA Município CÁCERES UF MT 

Data Domicílio 03/05/2002 Nome Pai FRANCISCO OSMIRO MOREIRA Nome 

Mãe REGINA MARIA DIAS MOREIRA Naturalidade CÁCERES, MT Cód. 

Validação accf8832e94a75ab06e2c77be75e6367 Designe nova data da 

audiência. Cite e intime para comparecimento apenas o Requerido José, 

nos endereços supra. Intime pessoalmente a parte Autora. Já a 

Defensoria Pública via portal. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003968-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MAXIMO (REQUERIDO)

CEUZA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003968-30.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: EDUARDO 

MAXIMO, CEUZA CORDEIRO Retifique o pólo passivo substituindo para 

Espólio de Eduardo Máximo e Espólio de CEUZA CORDEIRO MÁXIMO. 

Incluam os herdeiros como representantes dos Espólio: RAILDA MARIA DE 

JESUS FERREIRA, brasileira, estado civil desconhecido, profissão 

desconhecida, telefone e email desconhecido, RG n.° 0724784-2 e CPF 

852.759.211-87, residente e domiciliada a Rua São Joaquim, n.° 51, bairro 

Junco, Cáceres/MT; POLIANE CORDEIRO MAXIMO, brasileira, estado civil 

desconhecido, profissão desconhecida, telefone e email desconhecido, 
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RG n.° 2485390-9 e CPF 050.548.731-47, endereço desconhecido e 

ROMARIO CORDEIRO MAXIMO brasileiro, estado civil desconhecido, 

profissão desconhecida, telefone e email desconhecidos, RG n.° 

2329731-0 e CPF 049.430.271-21, endereço desconhecido. Realizada 

pesquisa nos sistemas Siel e Infojud consta como endereço: CPF: 

852.759.211-87 Nome Completo: RAILDA MARIA DE JESUS FERREIRA 

Nome da Mãe: SISINA ANBROSINA DE JESUS Data de Nascimento: 

25/04/1964 Título de Eleitor: 0004359051848 Endereço: SAO JOAQUIM 51 

JUNCO CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT CPF: 050.548.731-47 

Nome Completo: POLIANE CORDEIRO MAXIMO Nome da Mãe: CEUZA 

CORDEIRO Data de Nascimento: 21/09/1990 Título de Eleitor: 

0032041591848 Endereço: NILO PECANHA 447 JARDIM C NOVA CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT CPF: 049.430.271-21 Nome 

Completo: ROMARIO CORDEIRO MAXIMO Nome da Mãe: CEUZA CORDEIRO 

Data de Nascimento: 06/07/1993 Título de Eleitor: 0032041601880 

Endereço: R LINO PESANHA 447 JD CIDADE NOVA CEP: 78200-000 

Municipio: CACERES UF: MT Designe nova data da audiência. Citem e 

intimem os Requeridos, na pessoa dos herdeiros. Expeça-se o 

necessário. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001851-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOUZA MELO MARCACINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

RENATO ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Ilda de Oliveira Porto Tavares da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Hercules Paulo Amaral Cardoso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001851-66.2017.8.11.0006 

AUTOR: APARECIDA SOUZA MELO MARCACINI RÉU: RENATO ARANTES, 

ANA CRISTINA CURY ARANTES Reoportunizo a parte Autora manifestar 

sobre os termos do despacho de id. Num. 11352898, no prazo de 15 dias, 

PENA DE EXTINÇÃO. Intime-se. Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002407-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELZI LOPES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Diomedes Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Ivone Borges de Oliveira (RÉU)

Dinamérico Veríssimo de Souza (RÉU)

Alexandra Garcete de Oliveira (RÉU)

Manoel Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Justina Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Celina Cruz de Oliveira (RÉU)

Luiza de Oliveira e Faria (RÉU)

Joao Marcos de Oliveira (RÉU)

Luiz Nélio da Costa Faria (RÉU)

Joao Martinho de Oliveira (RÉU)

Izabel de Oliveira Anastacio (RÉU)

Adelino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

José Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Lino Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Edith Oliveira de Souza (RÉU)

Josepha Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Aparecido Anastacio (RÉU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (RÉU)

Alexandra Oliveira de Souza (RÉU)

Vicente Rodrigues de Oliveira (RÉU)

Maria Euzebia da Silva Oliveira (RÉU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (RÉU)

Paulina de Oliveira (RÉU)

Herculano de Araujo (RÉU)

José Arsenio da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002407-68.2017.8.11.0006 

AUTOR: DELZI LOPES FERREIRA RÉU: DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, 

JOSÉ ARSENIO DA SILVA, LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, IVONE 

BORGES DE OLIVEIRA, DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA 

EUZEBIA DA SILVA OLIVEIRA, JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, LUIZ NÉLIO DA 

COSTA FARIA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA GARCETE 

DE OLIVEIRA, MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, HERCULANO DE 

ARAUJO, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ALEXANDRA OLIVEIRA DE 

SOUZA, DINAMÉRICO VERÍSSIMO DE SOUZA, EDITH OLIVEIRA DE 

SOUZA, APARECIDO ANASTACIO, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, 

VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA CRUZ DE OLIVEIRA, JOAO 

MARTINHO DE OLIVEIRA, PAULINA DE OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOAO MARCOS DE 

OLIVEIRA Reoportunizo a parte Autora manifestar sobre os termos do 

despacho de id. 9874724, em quinze dias, PENA DE EXTINÇÃO. Intime-se. 

Caceres, 01 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000711-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL ROSENDO DOS SANTOS (RÉU)

JOANITA DE CARVALHO MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000711-31.2016.8.11.0006 

AUTOR: GERALDO CELSO DA SILVA RÉU: EDVAL ROSENDO DOS 

SANTOS, JOANITA DE CARVALHO MENDES Reoportunizo a parte Autora 

manifestar sobre os termos do despacho de id. Num. 9989372, em quinze 

dias, PENA DE EXTINÇÃO. Intime-se. Caceres, 01 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006105-82.2017.8.11.0006 

AUTOR: ADILSON BELJE DE CAMPOS, EMILENE DA GUIA SEBA RÉU: 

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA Vistos, etc... 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. Nos termos do artigo 334 

do NCPC, a audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 
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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). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003811-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SANTANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CACILDA REGINA PORFÍRIO JERDLICKA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA RAMOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003811-57.2017.8.11.0006 

AUTOR: MAURO DA SILVA RÉU: FRANCISCO SANTANA Certifique se o 

Requerido apresentou defesa - edital de id. Num. 8309315. Como já 

determinado no despacho inicial - id. Num. 8209444, intime o EMAJ 

pessoalmente da nomeação e para apresentar a defesa. Defiro o pedido 

de id. Num. 11228747, devendo a escrivania dar prioridade na tramitação 

do feito. Intime-se. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006 

AUTOR: MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, 

PAULA FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE 

TAL, SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Na petição de 

id. 11549444 a parte Requerida arguiu litispendência com processo em 

andamento na Justiça Federal sob nº 0003641-092011.4.01.3601. 

Oportunizado manifestar, a parte Autora quedou-se de inerte. Visando ter 

maiores subsídios para apreciar, apresente a parte Requerida, no prazo 

de 15 dias cópia da petição inicial, contestação e decisões proferidas na 

referida ação nº 0003641-092011.4.01.3601. Com a juntada dos 

documentos, retorne concluso. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006 

AUTOR: MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, 

PAULA FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE 

TAL, SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Na petição de 

id. 11549444 a parte Requerida arguiu litispendência com processo em 

andamento na Justiça Federal sob nº 0003641-092011.4.01.3601. 

Oportunizado manifestar, a parte Autora quedou-se de inerte. Visando ter 

maiores subsídios para apreciar, apresente a parte Requerida, no prazo 

de 15 dias cópia da petição inicial, contestação e decisões proferidas na 

referida ação nº 0003641-092011.4.01.3601. Com a juntada dos 

documentos, retorne concluso. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001563-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001563-55.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR EXECUTADO: 

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA. Antes de apreciar a 

reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, informe o Credor quanto o 

interesse na expedição de ofício para averbação da ação/dívida nos 

registros do Serasa, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Indique ainda 

bens passiveis de penhora e quais outras diligências pretende levar a 

efeito, em sendo não satisfatória a penhora em dinheiro. Caceres, 02 de 

março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001882-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001882-86.2017.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA Enquanto a parte Credora 

não manifestar integralmente sobre os termos do despacho anterior, não 

serão apreciados os pedidos formulados. Intime-se para atendimento, em 

15 dias. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-78.2016.8.11.0006

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:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES (EXECUTADO)

G.C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001749-78.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: G.C. MARQUES 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES, HELIZANGELA POUSO GOMES Enquanto a parte Credora não 

manifestar integralmente sobre os termos do despacho anterior, não serão 

apreciados os pedidos formulados. Intime-se para atendimento, em 15 

dias. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-85.2016.8.11.0006

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:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (EXECUTADO)

CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR (EXECUTADO)

N. DE M. QUEROZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000494-85.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: N. DE M. QUEROZ - 

ME, NILZETE DE MELLO QUEROZ, CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR 

Antes de analisar o pedido de suspensão, esclareça o Credor no prazo de 

15 dias quanto o interesse na averbação da dívida nos registros do 

Serasa - art. 782, § 3º do CPC. Intime-se. Caceres, 02 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003856-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RONIVON DOS SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003856-95.2016.8.11.0006 

AUTOR: WESLEY RONIVON DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Arquive-se. Fica a cargo do Cartório 

Distribuidor implementar os meios pertinentes para resolver a pendência 

das custas. Caceres, 02 de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER - DPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002785-58.2016.8.11.0006 

AUTOR: JOSE MESSIAS RÉU: SEGURADORA LÍDER - DPVAT Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Caceres, 02 de março de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER - DPVAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002785-58.2016.8.11.0006 

AUTOR: JOSE MESSIAS RÉU: SEGURADORA LÍDER - DPVAT Remeta 

estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, 

anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 

autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 
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partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Caceres, 02 de março de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDICE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

JOSE AVILA CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000932-77.2017.8.11.0006 

AUTOR: ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, 

JOSE AVILA CINTRA, EURIDICE DOS SANTOS CINTRA Retifique o pólo 

ativo substituindo José Ávila Cintra e Euricide dos Santos Cintra por 

Espólio de José Ávila Cintra e Espólio de Euricide dos Santos Cintra. 

Conste o representante legal: SEBASTIÃO CINTRA, com endereço situado 

na Rua Porto Carrero, s/n, casa de esquina, próximo ao Miura 

Supermercados, Centro, Cáceres/MT. Designe nova data da audiência de 

tentativa de conciliação. Citem e intimem os Requeridos. A intimação do 

Autor implemente na pessoa de seu Advogado. Intime-se. Caceres, 01 de 

março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000432-74.2018.8.11.0006 

AUTOR: EDIMAR ESPINOSA ORTEGA RÉU: EDIMAR ESPINOSA ORTEGA 

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA ingressou com a presente ação declaratória 

de falsidade documental, descrevendo na exordial: (...) 1 – O Autor teve 

sua bolsa com sua Certidão de Nascimento original subtraída no ano de 

2.012, quando contava com 23 (vinte e três) anos de idade e trabalhava 

em uma Fazenda na região de fronteira com a Bolívia, e, à época, não 

houve preocupação em se realizar Boletim de Ocorrência, em razão de, a 

princípio, nada de valor estar contido na referida bolsa. 2 – Qual não foi 

sua surpresa, quando, no ano de 2.015, então com 26 (vinte e seis) anos 

de idade, ao tentar confeccionar seus documentos pessoais, RG, CPF, 

Título de Eleitor, e Carteira de Trabalho, descobriu que estes documentos 

todos já existiam, e presumiu que alguém estava usando indevidamente o 

seu nome. 3 – Diante de tais fatos, o seu pai, ODENIL SANTANA ORTEGA 

dirigiu-se ao CISC de Cáceres-MT, na data de 22 de maio de 2.015 e 

registrou Boletim de Ocorrência onde narrou os fatos acima noticiados, 

conforme Cópia de Boletim de Ocorrência incluso – doc.04, esperando que 

a Autoridade Policial tomasse as providências cabíveis no sentido de 

identificar o falsário, apurar a responsabilidade penal do mesmo, e anular 

a documentação falsa produzida a partir do furto da Certidão de 

Nascimento original do Autor, todavia, tal não aconteceu. 4 - Inclusive, 

Excelência, para provar a sua identidade, o Autor se submeteu a Exame 

Papiloscópico, junto à Coordenação de Identificação Criminal (CICRI) – 

POLITEC, tendo os Papiloscopistas apontado as seguintes observações e 

conclusões em seu Laudo Pericial - Cópia inclusa – doc.05: “(...) II – 

IMPRESSÃO PADRÃO Foram utilizadas como padrão as impressões 

digitais apostas no seguinte documento: a) Prontuário Civil em nome de 

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA, filho de Odenil Santana Ortega e Elda 

Espinosa Rodrigues, data de nascimento 19/03/1989, identificado no Posto 

de Identificação 57 (Primavera do Leste) em 24/01/2012, o qual gerou o 

RG n.º 2.646.911.1 SSP/MT, com uma expedição em 08/02/2012 do 

espelho da carteira de Identidade. III – IMPRESSÕES QUESTIONADAS 

Foram utilizadas como questionadas as impressões digitais apostas no 

seguinte documento: a) Ficha datiloscópica coletada e digitalizada pela 

Gerência de Identificação de Cáceres em nome de EDIMAR ESPINOSA 

ORTEGA. IV – OBJETIVO (...) verificar, por meio de confronto 

papiloscópico, se as impressões digitais descritas no item anterior foram 

ou não produzidas pelas mesmas pessoas. (...) VI – CONCLUSÃO Diante 

dos exames realizados, conclui-se que os fragmentos de impressão digital 

não apresentam pontos característicos coincidentes quanto à forma, 

direção e sentido das estruturas formadoras de suas linhas papilares, 

tendo sido, portanto, produzidos por pessoas distintas. (...)” E para que 

nenhuma dúvida paire acerca de quem seja o verdadeiro EDIMAR 

ESPINOSA ORTEGA, o Autor apresenta foto sua com seus pais ODENIL 

SANTANA ORTEGA E ELDA ESPINOSA RODRIGUES – doc.06, 

acompanhada de Cópias Autenticadas do RG dos seus pais – doc.07, 

coisa impossível de ser feita pelo falsário EDIMAR ESPINOSA ORTEGA de 

Primavera do Leste-MT. 5 – Mediante a gravidade dos fatos, o progenitor 

do Autor, o Sr. ODENIL SANTANA ORTEGA por conta própria diligenciou 

no sentido de descobrir dados e informações acerca do falsário que se 

apropriou da Certidão de Nascimento de seu filho/Autor e emitiu toda a 

documentação pessoal do mesmo, valendo-se dos mesmos para os atos 

da vida civil, de forma indevida. 6 – Em suas investigações o progenitor do 

Autor, o Sr. ODENIL SANTANA ORTEGA conseguiu descobrir o seguinte: 

a) O falsário em questão trabalha na FAZENDA BONANZA, em 

Poxoréu-MT; b)O falsário em questão comprou uma moto financiada com 

os documentos do Autor: MOTO BROS, 150, BRANCA, 2014, PLACA QBF 

4240, RENAVAM 1024075181; c) O falsário em questão tirou em nome do 

Autor os seguintes documentos: c.1) RG n.º2646911-1 SSP/MT c.2) CPF 

n.º 057.254.391-35 c.3) Título de Eleitor n.º 032994421872, Zona 40, 

Seção 104, Comarca de Primavera do Leste - MT c.4) Carteira de 

Trabalho, mas o Autor não conseguiu obter o número. d.5) CNH. Carteira 

Nacional de Habilitação n. 869910737 data da emissão 05/02/2014. 7 – 

Diante dos fatos narrados, e mediante a inércia da autoridade policial no 

sentido de desenvolver as investigações a ações devidas contra o 

Falsário que usurpou do nome e documentação do Autor, a este não 

restou outra saída a não ser recorrer a tutela jurisdicional do Estado de 

Mato Grosso a fim de fazer cessar a usurpação de seus nome e os 

eventuais danos materiais e morais que possa estar sofrendo ou vir a 

sofrer com a contração de dívidas usando de documentos de identificação 

obtidos mediante falsidade ideológica. Desta forma, a presente pretende 

obter a anulação de todos esses documentos emitidos de forma indevida, 

aproveitando-se o falsário de furto da Certidão de Nascimento em nome do 

Autor, bem como a anulação de qualquer dívida que porventura esteja em 

seu nome, contraída pelo falsário, o qual, após sua perfeita identificação, 

deve assumir eventuais débitos em seu verdadeiro nome... Pleiteou ainda 

a título de tutela de urgência a suspensão da eficácia dos documentos, 

justificando: (...) “MEDIDA EM QUE NÃO SÓ JÁ EXISTE DANO 

DECORRENTE DA LIMITAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE QUE 

NA ATUALIDADE SOFRE O AUTOR, MAS, TAMBÉM, ESSA LIMITAÇÃO 

PODE CONTINUAR A OCORRER DE FORMA PROLONGADA, impedindo o 

Autor de exercer sua cidadania, votando, gerando incerteza concreta em 

relação à sua subsistência, uma vez que não pode contratar, e nem 

contar tempo para a previdência social, prejudicando sua aposentadoria 

futura, e, ainda, acumular dívidas indevidas em seu nome, uma vez que o 

Réu possui CPF em nome do Autor. Dessa forma, evidenciado não só que 

o dano já existe, como que a continuidade da usurpação do nome do Autor 

pelo Réu pode gerar àquele danos irreparáveis. A FINALIDADE DA 

PRESENTE TUTELA É SUSPENDER DE IMEDIATO A EFICÁCIA DOS 

DOCUMENTOS FALSIFICADOS, de forma a preservar o Autor de dívidas 

contraídas por terceira pessoa em seu nome, BEM COMO RESTAURAR 

SEUS DIREITOS DE PERSONALIDADE, podendo votar, trabalhar com 
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Carteira de Trabalho assinada, contribuir para a Previdência Social, e abrir 

crediário para adquirir patrimônio com o suor de seu trabalho. 20 – Em 

assim sendo, Excelência, requer que seja deferida a tutela sem a 

necessidade de caução, nos termos do artigo 300, § 1º, liminarmente, 

conforme art. 300, § 2º, e afirmando não haver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300, § 3º, todos do Código de 

Processo Civil. Face o exposto, pede seja concedida a tutela provisória e 

mantida até o final, quando, então, deve ser convertida em definitiva com a 

sentença de procedência. (...) A petição inicial veio instruída com os 

documentos de ids. 11678909, 11678901, 11678891, 11678873, 

11678854, 11678930, 11678837, 11678829 e 11678801. Proferido 

despacho inicial designando audiência de justificação e requisição de 

informações junto ao Detran, Justiça Eleitoral, Delegacia de Polícia e Politec 

– id. Num. 11698411. Resposta apresentada pela Justiça Eleitoral – id. 

Num. 11799438, Detran - Num. 11853925 e Delegacia de Polícia Civil – id. 

Num. 11854411. Audiência de justificação realizada no id. Num. 11884360, 

momento em que foi colhido o depoimento dos Genitores e de uma 

testemunha. Aditamento da petição inicial apresentada na petição de id. 

Num. 11917339 com pedidos de retificação do assento de nascimento, 

concessão da ordem de busca e apreensão dos documentos e bloqueio 

de bens e valores vinculados ao nome do Requerente. O Ministério Público 

manifestou pelo deferimento da medida liminar pleiteada – id. Num. 

11926319. É o sucinto relato. Em síntese, pretende o autor o deferimento 

de algumas medidas à título de tutela provisória de urgência, dentre as 

quais: suspensão de documentos, busca e apreensão de documentos, 

bloqueio de contas e bens e alteração do assento de nascimento. 

Inicialmente o pedido de aditamento deve ser deferido, eis que o pedido de 

tutela sequer foi recebido, e o Requerido não foi citado. Assim, recebo e 

defiro o processamento dos pedidos de id. Num. 11917339. Pois bem. O 

Novo Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de 

antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e 

ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental 

independe do pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva 

sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em 

contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de 

suspensão do processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na 

decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o 

juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A 

tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, 

ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto, que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 

para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco”> Mas também na 

tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do 

direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador denotarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. Antes, consigno que o 

caso em discussão nestes autos muito mais que discussão na esfera 

cível, representa e necessita de apuração na esfera criminal, pois é 

imputada a pratica de falsificação de documentos públicos. Em juízo de 

cognição sumária tenho que o deferimento do pedido de tutela provisória 

deve ser acolhido, senão vejamos. Segundo consta das provas 

apresentadas, instrumentalizada através do boletim de ocorrência de 

policial, inquérito policial instaurado e depoimentos prestados pelos 

Genitores perante este juízo, o Autor é trabalhador braçal na região da 

fronteira, tendo sua bolsa sido subtraída com documentos por volta de 

2012. Segundo ainda consta, na época da perda/subtração de seus 

pertences, o Autor tinha como documento apenas o assento de 

nascimento, lavrado no Cartório de Registro Civil desta comarca – doc. id. 

Num. 11678930 - Pág. 1. Quando decidiu fazer os demais, acabou 

descobrindo que terceiro de posse de sua certidão de nascimento acabou 

fazendo inúmeros outros documentos, passando-se como fosse a pessoa 

do Autor, inclusive contraindo obrigações. Diante do constatado, acabou 

registrando boletim de ocorrência policial, tendo a Autoridade Policial 

realizado no bojo da investigação perícia para confrontar suas digitais, 

com as apostas no registro geral, concluindo os Peritos da Politec: 

“...Diante dos exames realizados, conclui-se que os fragmentos de 

impressão digital não apresentam pontos característicos coincidentes 

quanto à forma, direção e sentido das estruturas formadoras de suas 

linhas papilares, tendo sido, portanto, produzidos por pessoas 

distintas.”-doc. id. Num. 11678873. Além da existência de prova pericial, a 

prova testemunhal, especialmente dos genitores, revelam que a pessoa se 

apresentou como sendo o Autor, objeto das fotografias do RG – doc. id. 

Num. 11854411 - Pág. 7 e CNH – doc. id. Num. 11853925 - Pág. 2, na 

verdade, trata-se de pessoa diversa. O conjunto probatório produzidos 

nessa fase inicial preliminar corrobora com às assertivas descritas na 

exordial, traduzindo em verossimilhança e plausibilidade do direito 

invocado. O risco da demora também revela-se patente, pois, além de 

estar privado de ter seus documentos pessoais essenciais para a 

cidadania, tais título de eleitor, carteira de trabalho, CPF, a persistência da 

situação retratada, caracterizada pela ocupação e utilização de seus 

dados pessoais por terceira pessoa, revela risco de sofrer 

consequências legais por atos que não concorreu, englobando 

responsabilidade penal e cível. Em relação à questão cível, consta 

inclusive que o Requerido acabou contraindo empréstimo para aquisição 

de motocicleta. Estando presentes os requisitos legais, a concessão da 

tutela de urgência é medida que se impõe. Dada a situação de urgência, e 

sem prejuízo de posterior revisão ou modificação, a concessão da tutela 

visa suspender os efeitos jurídicos futuros que possam advir da utilização 

ilegal de documental, supostamente, confeccionada de forma fraudulenta, 

além de restaurar os direitos de personalidade do Autor. Passo, agora, a 

análise específica de cada pedido postulado a título de tutela de urgência. 
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No primeiro pedido o Autor solicita o cancelamento do CPF, Título de Eleitor, 

CNH, Carteira de Trabalho e RG. Postulou ainda no aditamento pela 

imediata modificação do assento de nascimento para acrescentar outro 

nome de família, bloqueio de contas e bens e a busca e apreensão dos 

documentos. Do pedido de busca e apreensão Como dito acima, existem 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, pois, sendo de fato verdadeiros os 

fatos alegados, a apreensão de tais documentos será de extrema 

necessidade para respaldar futura prova pericial, tanto na esfera cível, 

como criminal, além de representar e neutralizar a utilização indevida para 

qualquer outra futura relação jurídica. Ademais, sendo, em tese, tais 

documentos fraudulentos, a cessão de seu uso, é medida de rigor. Assim, 

a concessão da tutela sobre tal pleito deve ser acolhido. Do pedido de 

cancelamento Pretende o Autor a obtenção de tutela para que seja 

determinado o imediato cancelamento dos documentos confeccionais, em 

tese, mediante fraude. Tal pretensão não deve ser acolhida neste 

momento, pois além de estarmos na fase inicial do procedimento, sem 

observância do contraditório, representa, em última análise, na 

irreversibilidade da medida. A efetiva anulação por decorrência de decisão 

nestes autos somente deve ser implementada após a observância do 

contraditório, e por ocasião da sentença, em sendo procedente o pedido. 

Por outro lado, como já aventado, existe elementos provisórios 

demonstrando a possível fraude de todos os documentos 

confeccionados. Dada a evidencia de probabilidade do direito, entendo 

que a medida mais pertinente nesta fase, será a concessão de tutela para 

determinar a suspensão provisória da validade e eficácia do RG, CPF, 

título eleitor, certificado de dispensa militar, carteira de trabalho, carteira de 

habilitação de veículo automotor, eventuais cadastros no INSS, cadastros 

bancários, passaporte, contas bancárias, etc ... Do pedido de bloqueio de 

bens e ativos financeiros Sendo verificada e demonstrada a falsificação 

dos documentos, certamente qualquer ativo e bens não pertencem 

propriamente ao Autor, mas a terceira pessoa. Inobstante não seja titular 

dos bens e valores eventualmente existentes, a concessão da tutela 

pleiteada deve ser deferida, pois existem, com base em dados cadastrais 

abertos com utilização de documentos supostamente fraudulentos. Assim, 

o acolhimento representa propriamente na suspensão dos dados 

cadastrais, e sendo implementado qualquer bloqueio, será resguardado 

para liberação ao efetivo titular. Sob tal ótica, é de deferir o pedido. Para 

implementar, além do lançamento de bloqueio via Banco Central, será 

realizada buscas no sistema CCS - Cadastro de Clientes do SFN para 

obtenção de informação sobre a existência de contas bancárias ou não, 

sistema da Anoreg e Renajud. Registro que por ocasião da audiência foi 

requisitada informação junto ao CCS - Cadastro de Clientes do SFN para 

verificar sobre a existência ou não de contas, sendo acessado o 

resultado da busca nesta data. No que tange ao pedido de bloqueio via 

Bacenjud, ausente qualquer parâmetro para definição de valores, 

constará valor no percentual de R$ 1.000.000,00 de reais. Em sendo 

implementado bloqueio, os valores poderão ser liberados pelo terceiro e/ou 

Requerido, com a devida justificação. Da mesma forma será averbada a 

indisponibilidade de veículos registrados no sistema Renajud. No que 

concerne a indisponibilidade de bens, foi realizada pesquisa no sistema da 

Anoreg não consta a existência de qualquer registro e nem escritura de 

imóveis. Conforme documentos em anexo, vinculado ao nome, consta um 

procuração, ficha de abertura de firma – assinatura e o assento de 

nascimento original. Do pedido de retificação do assento de nascimento O 

Autor é registrado como o nome EDIMAR ESPINOSA ORTEGA, sendo filho 

de ODENIL SANTANA ORTEGA e ELDA ESPINOSA RODRIGUES. No 

aditamento à exordial de id. Num. 11917339 solicitou a concessão de tutela 

para acrescer nome de família Rodrigues. No pedido justificou: “...Com a 

finalidade de evitar futuros problemas e levando em consideração que o 

nome do Requerente já foi usado indevidamente e de forma criminosa para 

diversos fins (inclusive financiamento de veículo), faz-se necessário o 

acréscimo de um dos sobrenomes de seus genitores, procedendo então 

com a retificação de seu nome no registro de nascimento e demais 

documentos a serem expedidos posteriormente...”. O nome é um dos 

atributos da pessoa, que o usa como signo distintivo. Com efeito, a pessoa 

humana tem a necessidade de afirmar sua individualidade, distinguindo-se 

das outras, para ser conhecida por quem é. Através do nome, o individuo 

é designado na língua que é comum aos outros. Sua identificação torna-se 

possível, mesmo quando ausente. Diz-se ainda que a importância do nome 

reside no fato de que as relações jurídicas se estabelecem entre pessoas, 

naturais e jurídicas, cujo exercício dos respectivos direitos exige que se 

sabida quem são os titulares. Mas que isso, entrevê-se no 

reconhecimento do nome um elemento da personalidade individual, que 

serve não somente para designar a pessoa mas também e sobretudo para 

proteger a esfera privada e o interesse da identidade do individuo, direito 

de sua personalidade. O caso retratado revela que o Autor, em tese, teve 

seu nome de nascimento, inclusive seus dados pessoais utilizados por 

outrem, resultando na existência de duas pessoas como sendo a mesma. 

Essa comunhão, em tese, de identificação jurídica entre dois cidadãos 

destoa completamente dos atributos do nome como antes mencionado, e 

mesmo que procedente o pedido, sem qualquer alteração como pleiteou o 

Autor, dificilmente apagará por completo a situação narrada na exordial. 

Ainda sob a ótica do afastamento do pedido de acréscimo do nome de 

família, destaco que o indeferimento poderá implicar em problemas futuros 

ao autor, pois qualquer utilização indevida por outrem implicará e o 

prejudicará diretamente, o que necessitará adotar providências para 

correção do erro. Ainda no campo da perspectiva, sendo procedente a 

demanda, certamente toda a documentação, com exceção do assento de 

nascimento – verídico emitida deverá ser cancelada, com a expedição de 

novos documentos. Da mesma forma, persistindo o mesmo nome, poderá 

ainda advir problemas jurídicos ao autor. Como na inicial esta embasada 

em prova indiciária, especialmente perícia realizada por órgão oficial do 

Estado, o que revela elementos que evidenciem a probabilidade do direito, 

aliado a presença ainda perigo de dano, presente e futura, tenho como 

plausível o pedido de retificação do assento de nascimento para 

acréscimo do nome de família da genitora “Rodrigues”, que possibilitará, de 

fato, ser distinguido jurídica e socialmente, além de ser afastado dos 

riscos que possa advir da utilização indevida de seu nome, inclusive para 

terceiros, decorrente, em tese, da apropriação por outrem. Ante o 

exposto, nos termos do art. 300, §1° do Código de Processo Civil, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, postulada na inicial e aditamento 

para: a) a busca e apreensão de todos os documentos em nome de 

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA que estejam na posse do Requerido; b) 

determinar a retificação do assento de nascimento do Requerente EDIMAR 

ESPINOSA ORTEGA, Termo nº 70860, lavrado no Livro A-122, fls. 132, 

Matrícula nº 0652430155 2003 1 00122 132 0070860 08 para que passe a 

se chamar EDIMAR ESPINOSA RODRIGUES ORTEGA. Para tanto, 

expeça-se mandado de retificação e encaminhe ao Cartório de Registro 

Civil de Caceres para cumprimento, instruindo com cópia da petição inicial 

e desta decisão; c) a suspensão dos dados cadastrais de todos os 

documentos expedidos, que seguem descritos, inclusive para que os 

respectivos órgãos abstenham de expedir a segunda via, até ulterior 

decisão judicial. Receita Federal CPF nº 057.254.391-35 Secretaria de 

Segunda Pública de Mato Grosso RG nº 2646911-1 SSP MT Justiça 

Eleitoral de Primavera do Leste Título de Eleitor n.º 032994421872, Zona 

40, Seção 104, Ciretran/Detran de Poxoréu Carteira Nacional de 

Habilitação n. 869910737 data da emissão 05/02/2014 Junta Militar de 

Primavera do Leste – id. Num. 11967883 Certificado de Alistamento Militar 

nº 301262070040 Oficie ainda comunicando da presente decisão ao 

Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para 

proceder a suspensão dos dados cadastrais respectivamente da carteira 

de trabalho, FGTS e PIS/PASEP. Oficie ao Banco do Brasil de Poxóreu 

requisitando o bloqueio e indisponibilidade da Conta Corrente 159980 Em 

relação ao Detran conste ainda para se abstenham de expedir segunda 

via o certificado de registro de veículo com placa nº QBF4240 relativo à 

motocicleta Honda NXR 150 Bros ES, cor branca, ano/modelo 2014; Dada 

a autonomia da esfera administrativa, inclusive jurisdicional da Justiça 

Eleitoral, não impede que sejam adotadas pelos respectivos órgãos 

quaisquer medidas administrativas pertinentes para apurar sobre a 

veracidade ou não dos documentos. Instrua os ofícios com cópias da 

petição inicial, documentos de id. Num. 11678873 e da presente decisão; 

d) Nos termos do art. 40 do CPP extraia cópia integral destes autos e 

proceda a remessa ao Departamento da Polícia Federal de Rondonópolis 

para instauração de inquérito policial para apurar a apontada e suposta 

falsidade documental que envolva sua atuação e competência: título de 

eleitor, CPF, etc ... Conste ainda no ofício para que seja cumprido como 

determinado no item “c” relação a eventual passaporte emitido. e) 

expedição de alvará autorizando o Autor emitir novos documentos perante 

a Receita Federal – CPF, Secretaria de Segurança Pública – RG, Ministério 

do Trabalho – carteira de trabalho e Justiça Eleitoral – título de eleitor f) 

Ante a informação prestada no ofício de id. Num. 11854411 encaminhe 

cópia integral destes autos para instruir o inquérito policial instaurado e 

remetido para a Delegacia de Policia Civil de Primavera do Leste, e solicite 
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a remessa de cópia integral do mencionado inquérito, podendo ser física 

e/ou digital. Conste prazo de 20 dias. g) Determinar a indisponibilidade da 

motocicleta localizada e os valores disponíveis em conta corrente 

vinculada ao nome do Autor. Determino ainda que, sejam remetidos os 

autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 

165/NCPC) para que lá se proceda com a tentativa de conciliação. 

EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE 

BUSCA e APREENSÃO, assim como cite-se e intime-se o Requerido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, anotando no mandado (art. 250 

NCPC) que os mesmos deverão (preferencialmente) comparecer ao ato 

acompanhados de Advogado ou Defensor Público. Caso a parte 

Requerida manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, 

seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT, 01 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000085-41.2018.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS RÉU: EDMAR CAETANO DE SOUZA Cuida-se de 

pedido de tutela de urgência para compelir o Requerido abster de impedir a 

passagem de fios para utilização do fornecimento de energia elétrica 

autorizada pela concessionária. Embora o pedido tenha sido indeferido, a 

parte pleiteou pela reconsideração, o que é perfeitamente possível. Em 

outro processo em tramite perante este juízo – ação possessória já 

transitada em julgado, foi determinada a reintegração de posse em favor 

do Requerido. Foi noticiada nova ocupação da área, inicialmente com a 

concessão de tutela para reintegração, porém, sobrestada pelo TJMT. 

Posteriormente foi noticiada ampliação da ocupação, com determinação 

para retorno na área inicialmente ocupada quando do estudo de situação 

pela Polícia Militar. Atualmente o processo de reintegração esta 

sobrestado aguardando julgamento do agravo de instrumento. Enquanto 

suspensa a decisão, a Associação esta legitimada a permanecer na área, 

até ulterior decisão e definição judicial. Estando autorizada a permanecer 

na área delimitada, e tendo sido disponibilizado o fornecimento de energia 

elétrica pela ENERGISA, segundo a Autora, a utilização do serviço esta 

obstado pela conduta do Requerido. Os novos documentos apresentados 

(áudio), apontam, em tese, que o Requerido esta impedindo a continuidade 

da passagem da rede elétrica entre a rede de distribuição – transformador 

até a unidade consumidora. Tal meio de prova esta corroborado com 

fotografias. É desnecessário maiores considerações que o fornecimento 

de energia é essencial. Inobstante o Requerido tenha obtido liminar quando 

da delimitação da área de ocupação para restabelecer a área inicialmente 

ocupada pela Autora, e ainda que demande maior dilação probatória para 

analisar os contornos da questão litigiosa nestes autos, frente a situação 

de urgência retratada na exordial, a concessão da tutela é medida que se 

impõe. Assim, de forma provisória, concedo tutela de urgência para 

determinar que o Requerido abstenha de impedir o restabelecimento da 

instalação da fiação necessária para fornecimento de energia elétrica 

entre a rede de distribuição/transformador até a unidade consumidora lá 

instalada, até ulterior decisão, sob pena de incidência de multa diária que 

fixo em R$ 200,00 (duzentos) reais. Como a audiência não foi realizada 

dada a proximidade da data da expedição do mandado, designo nova data 

para o dia 24 de abril de 2018, às 15:45 horas. Cite e intime o Requerido 

para comparecimento, anotando agora que o prazo para defesa terá por 

termo inicial após a realização do ato e não sendo concretizado acordo. 

Expeça-se imediato mandado para intimação desta decisão. Caceres, 02 

de março de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000910-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BRITO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000910-53.2016.8.11.0006 

AUTOR: VALDIR BRITO RIBEIRO RÉU: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta por ESPÓLIO 

DE MANOEL DE ARRUDA RIBEIRO, representado por VALDIR BRITO 

RIBEIRO em face de ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA, já qualificados. Aduz 

a parte autora, em síntese, que Manoel de Arruda Ribeiro, teria contratado 

os serviços do Requerido como advogado, para representa – lo na 

reclamação trabalhista de nº 0043100-96.2010.5.23.0031 com intuito de 

recebimento de verbas provenientes de contrato de trabalho. Afirma que a 

referida ação foi julgada procedente em parte, condenado a Reclamada 

naquela ação ao pagamento de inúmeras verbas trabalhistas 

indenizatórias como férias, décimo terceiro salário, adicional de 

insalubridade e noturno, entre outras, que deveriam ser apuradas em fase 

de liquidação de sentença. Ressalta que após apuração constatou-se que 

o valor relativo as verbas rescisórias, devidamente homologado pelo Juízo 

trabalhista, atingiu o montante líquido devido de R$ 332.352,53 (Trezentos 

e Trinta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Três 

Centavos). Assevera que em sede de embargos, a reclamada naquela 

ação, depositou em Juízo a quantia de R$ 184.774,39 que foi levantada 

por meio de alvará juntamente com o valor de R$1.588,93, advindo de 

penhora por meio do sistema Bacenjud. Aponta que da referida quantia 

deveria receber o valor de R$ 129.342,08 (cento e vinte e nove mil reais e 

oito centavos), uma vez que os honorários advocatícios pactuados com o 

Requerido foram pactuados em 30% (trinta por cento), no entanto, este 

teria lhe repassado somente o valor de R$. 107.509,00 (Cento e Sete Mil 

Reais e Quinhentos e Nove Reais). Verbera que foi realizado acordo com 

a empresa reclamada na ação trabalhista, no qual restou acordado como 

remanescente o valor de R$ 123.493,98 (Cento e Vinte e Três Mil 

Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Oito Centavos), 

totalizando um valor de R$ R$ 258.067,54 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil 

e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) de verbas 

trabalhistas a serem recebidas. Salienta que, no entanto, foi repassada à 

Manoel de Arruda Ribeiro a quantia total de R$ 183.503,00 (Cento e Oitenta 

e Três Mil Quinhentos e Três Reais), restando o valor de R$ 74.564,54 

(Setenta e Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e 

Quatro Centavos) sem prestação de contas. Após tecer suas razões de 

fato e direito, requereu a procedência da prestação de contas, com a 

conversão em título executivo, condenando o Requerido ao pagamento do 

valor que entende remanescente. Juntou documentos de ids. 1572887 a 

1572951. O Requerido apresentou contestação no id. 4653500 e 

documentos nos ids. 4653564 a 4653579, alegando, em resumo, que 

efetuou a prestação de contas com o de cujus Manoel de Arruda Ribeiro. 

A parte autora apresentou impugnação no id. 5074271. O Requerido 

acostou novos documentos nos ids. 5882142 e 5882144. Manifestação do 

autor id. 6707925. Tentada a conciliação por duas vezes, a mesma restou 

inexitosa. É O REATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de Ação de Exigir contas 

proposta por MANOEL DE ARRUDA RIBEIRO em face de ALEXANDRE 
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AUGUSTO VIEIRA. Depreende-se que não há necessidade de dilação 

probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com as provas 

documentais pertinentes à formação do convencimento do julgador, 

dispensando, pois, maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do 

mérito. No tocante a preliminar arguida pelo requerido, muito embora tal 

matéria confunda-se o mérito, desde já fica refutada pelos fundamentos a 

seguir expostos: O interesse de agir, disposto no art. 17 do Novo CPC, e 

pode ser traduzido na necessidade de obter a tutela jurisdicional invocada 

na inicial através da demanda proposta e a adequação do pedido e a 

tutela. Com efeito, o interesse de agir ou interesse processual “surge da 

necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse 

substancial” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” Sobre 

o interesse processual na ação de prestação de contas, destaco o 

seguinte ensinamento: "Interesse-necessidade para a ação. Entende-se 

por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e 

credor delas aquele em favor de quem a administração se deu. O 

interessado na ação de prestação de contas é a parte que não saiba em 

quanto importa seu crédito ou débito líquido, nascido em virtude de vínculo 

legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, 

levada a efeito por um em favor do outro" (Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, em Código de Processo Civil Anotado, 7ª edição, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1.130). Pois bem. É de bom 

alvitre ressaltar que tendo o Requerido atuado como advogado de Manoel 

de Arruda Ribeiro em ação trabalhista, e, portanto, administrado os 

interesses do mesmo, bem como o numerário advindo da procedência de 

ação trabalhista (bens), se torna necessária a prestação de contas pelo 

Requerido, visando o esclarecimento pormenorizado do resultado da sua 

administração. Ademais, ressalto que sendo o espólio o conjunto de 

direitos e obrigações deixados por aquele que veio a falecer, e sendo o 

inventariante o representante do mesmo, cabe a este, segundo dicção do 

art.618, inciso I, CPC: “I – representar o espólio ativa e passivamente, em 

juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, 

§ 1º;”. Não obstante, sendo o inventariante também herdeiro, tem interesse 

na demanda, considerando que em caso de procedência desta ação 

eventuais valores remanescentes serão incorporados ao patrimônio do 

espólio, e poderão ser objeto de partilha/sobrepartilha aos herdeiros. Por 

fim, não prosperam os argumentos de que o autor não poderia exigir 

contas por não ter indicado sobre a prestação nos autos de inventário e, 

ainda, por não existir poderes expressos para tanto naqueles autos, uma 

vez que o direito de exigir contas nasce com a nomeação como 

administrador do bens do espólio, inventariante, que por si só representa 

poderes de defender o espólio e os direitos dos herdeiros. Portanto, fica 

afastada a preliminar arguida. Passo à análise do mérito: Verifica-se que 

no caso em questão busca o autor prestação de contas, por parte do 

Requerido, com relação a valores oriundos de ação trabalhista na qual o 

Requerido atuava como advogado de Manoel de Arruda Ribeiro, falecido, 

sucedido por seu espólio. Argumenta que a reclamação trabalhista 

apontada foi julgada procedente, tendo o Requerido administrado os 

valores provenientes da ação, deixando de repassar ao “de cujus” a 

quantia que lhe correspondia. O Requerido, por sua vez, alega efetuou a 

prestação de contas ao Sr. Manoel, sendo de conhecimento de 

representante do espólio, e que inexistem valores a serem apurados e 

exigidos. Primeiramente, necessário se faz tecer alguns comentários 

acerca da ação de prestação de contas. A ação de exigir contas visa 

apurar existência de crédito ou débito, e pode sempre ser exigida de quem 

administra bem de outra pessoa, consoante clara dicção do art. 550 do 

CPC, vejamos: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir 

contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. O procedimento da prestação 

de contas divide-se em duas fases. A primeira fase, conforme expressa 

dicção legal, deve ser examinada apenas a questão do cabimento ou não 

do pedido de prestação de contas, deixando-se para a segunda fase, a 

análise acerca das contas prestadas. Desta feita, a presente decisão 

encerra a primeira fase do procedimento da ação de exigir contas. A 

propósito, sobre a ação de prestação de contas, assim elucida Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil: “Consiste 

a prestação de contas no relacionamento e na documentação 

comprobatória de todas as receitas de todas as despesas referentes a 

uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizada 

por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo 

é liquidar dito relacionamento jurídico entre as partes no seu aspecto 

econômico de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a 

existência ou não de um saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, 

com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como 

devedora. Não se trata, assim, de um simples acertamento aritmético de 

débito e crédito, já que na formação do balanço econômico discute-se e 

soluciona-se tudo o que possa determinar a existência do dever de 

prestar contas como tudo o que possa influir na formação das diversas 

celas e, consequentemente, no saldo final. O montante fixado no saldo 

será conteúdo de título executivo judicial: o saldo credor declarado na 

sentença - dispõe o art. 918 do CPC - poderá ser cobrado em execução 

forçada". (41ª ed., Rio de Janeiro: Forense 2001, v. III, p. 85). Já sobre o 

procedimento, destaco o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in Manual de Direito Processual Civil: “A grande especialidade 

procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases 

procedimentais sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de 

prestação das contas e a segunda para a discussão do valor do saldo 

devedor.”. Pois bem. No caso dos autos, tenho que inequívoca é a 

obrigação de prestação de contas. Isso porque restou incontroverso nos 

autos que o Requerido atuou como advogado de Manoel de Arruda 

Ribeiro, sucedido por seu espólio, eis que já falecido, tendo naquela 

época, enquanto o representava em reclamação trabalhista (nº 

0043100-96.2010.5.23.0031), gerenciado os seus interesses e valores 

advindos da procedência daquela demanda Não obstante, considerando 

que em caso de procedência desta ação eventuais valores 

remanescentes serão incorporados ao patrimônio do espólio e poderão 

ser objeto de partilha/sobrepartilha aos herdeiros, o pedido de exigência 

de contas é pertinente, até mesmo porque pleiteado por um dos herdeiros 

do espólio. Além disso, embora o demandado afirme que a prestação de 

contas teria ocorrido pessoalmente ao Sr. Manoel de Arruda Ribeiro, não 

trouxe aos autos documentos que pudessem corroborar com a sua tese 

de defesa, de modo que no meu entendimento, se as contas foram 

prestadas, os documentos que comprovam a realização da mesma 

poderiam facilmente ser apresentados pelo Requerido, o que não o fez. De 

outro lado, os documentos anexados nos autos são suficientes para 

demonstrar que a prestação de contas não foi ultimada. Explico: O 

Requerido anexou aos autos o documento de id. 5882142 no qual o Sr. 

Manoel de Arruda, representado por advogado diverso, requereu 

prestação de contas perante o Requerido com relação as verbas 

trabalhistas, oportunidade em que salientou sobre a sua absoluta ciência 

quanto aos valores repassados ao Requerido. Não obstante, verificando o 

texto do documento anexado no id. 5882144, alguns dias após o pedido de 

prestação de contas, teria o Sr. Manoel teria dado quitação à prestação de 

contas, por meio do então advogado (Dr. Gaspar Schimidt). Do referido 

documento se extrai a seguinte leitura: “Ante o pedido de prestação de 

contas formulado pelo Requerente, via seu Advogado subscritor, 

conforme informam os anexos documentos "B" e "C", desde logo vem 

informar que acolhe na integra o relatório anexo (does. anexos, 01a 09). 

Para corroborar, junta o anexo doe. 10, que trata de Sentença 

Homologatória de Acordo Judicial de Divóricio, pactuado em Juízo, 

oportunidade em que sequer se aventou na existência de créditos 

pendentes, mormente em se tratando da presente prestação de contas, 

sem que tenha havido qualquer reclame por parte do divorciando e por 

parte da divorcianda. Enfim, dá-se por satisfeito com a prestação de 

contas extrajudicial apresentada por V. Sa., declarando nada mais ter o 

que requerer, nem nas vias extrajudiciais, nem nas vias judiciais, dando 

por QUITADAS as mútuas obrigações objeto deste feito, com todos os 

efeito jurídicos e de direito. Assim, ajustadas as partes, pugna pelo 

encerramento do feito extrajudicial, manutenido no r. Escritório Profissional 

de Advocacia de vossa titularidade, comas baixas de estilo, mediante 

concordância por parte de V. Sa., no recebimento deste.” O referido 

documento dá suposta quitação integral às obrigações e prestação de 

contas em nome do “de cujus”, no entanto, verifico que o mesmo foi 

assinado tão somente pelo advogado do mesmo. Neste rumo, em que pese 

o advogado constituído poder representar àquele que lhe outorga 

procuração, os atos a serem praticados devem se restringir aos poderes 

conferidos no mandato pelo representado, o que não ocorreu neste caso. 

Isso porque, da procuração outorgada pelo “de cujus” Manoel ao 

advogado Dr. Gaspar Schmidt (OAB 6175/MT) extrai-se que o mandatário 

não foi constituído de poderes para renunciar direito a eventuais valores 

remanescentes, havendo extrapolação dos poderes outorgados, de modo 

que, a meu ver, o documento não comprova a anuência do Sr. Manoel 

quanto à quitação das contas e/ou eventuais obrigações do Requerido. 
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Ademais, ressalto que muito embora seja mencionado no referido 

documento sobre suposta prestação de contas extrajudicial, tese 

defendida pelo Requerido, como dito, não foram anexados documentos 

que corroborassem com tal alegação, e que pudessem de fato demonstrar 

a anuência do “de cujus” quanto a suposta quitação da obrigação de 

prestação de constas. Ao contrário disso, o que se tem nos autos, 

firmado pelo próprio Sr. Manoel, é a declaração constante do id. 4653567, 

na qual o mesmo declara: “que desconhece se houve outros alvarás 

expedidos no processo trabalhista e que seu Constituinte não lhe trouxe a 

conhecimento qual o valor real e exato dos seus direitos reconhecidos 

pela Justiça do Trabalho, na ação que moveu contra a Grendene e, via de 

consequência, não sabe dizer quanto dinheiro seu Advogado sacou e 

quanto lhe deveria repassar. Mas acha que não recebeu tudo que a 

Grendene foi condenada a lhe pagar.”. Assim, tenho que o Requerido não 

foi capaz de comprovar a impossibilidade da exigência de contas 

proposta. Porquanto, tenho que o pedido do autor deve ser julgado 

procedente. Ante o exposto, nos termos do art. 550, §5° do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial, devendo o requerido prestar contas acerca da 

prestação de serviços prestada a Manoel de Arruda Ribeiro na ação 

trabalhista de nº 0043100-96.2010.5.23.0031, devendo prestar contas 

acerca das verbas indenizatórias trabalhistas provenientes do processo, 

dos valores recebidos, valores repassados ao “de cujus”, valores 

levantados, bem como dos honorários pactuados/recebidos naquela 

oportunidade, e todos os demais valores relativos a prestação de serviços 

e valores administrados pelo Réu, de tudo prestando contas 

detalhadamente. Condeno o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no importe em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85,§ 2º do CPC. Intime-se o 

requerido, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias prestar 

as contas reclamadas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o 

autor apresentar, devendo ser oferecidas nos moldes do artigo 551, do 

CPC. Apresentadas ou não as contas, intime-se a parte autora para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso prestadas as contas e 

havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o réu apresente os documentos justificativos 

dos lançamentos individualmente impugnados, nos termos do artigo 551, 

§1º do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 de março de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010725-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE BORGES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010725-52.2016.8.11.0006 Requerente: 

Edilaine Borges De Barros Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inscrito 

no cadastro restritivo de crédito indevidamente. REJEITO o pleito da 

Requerida no que concerne à juntada de documento original que comprove 

a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma 

vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso 

de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 DO 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. 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. 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 
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consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 8012028-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANY SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012028-04.2016.8.11.0006 Requerente: 

Edivany Soares de Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. 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. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à requerida o valor de R$ 564,19 (quinhentos e sessenta e quatro 

reais e dezenove centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague o débito em aberto no valor de R$ 564,19 

(quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos), acrescido 

de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. 

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. 
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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. 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: 8011296-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PROENCA CASTELA OAB - MT0020842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011296-23.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MIGUELINA DE SOUZA 

BENEVIDES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, 

ajuizada por MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, objetivando compelir a parte requerida proceder 

a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os 

devidos reflexos aos vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da 

competência para processar e julgar as ações de cobrança de diferença 

de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a 

seguinte decisão, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

- ART. 976 DO CPC - REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA 

CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À 

SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT IncResDemRept 

85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado 

em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, considerando a 

decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na Seção de Direito 

Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560-2016, Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até julgamento do incidente 

supra. Importa dizer que a decisão objetiva assegurar a uniformidade das 

decisões judiciais, contemplando os princípios da isonomia e da segurança 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA LOURENCO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010760-12.2016.8.11.0006 Requerente: 

Cassia Lourenco Ferreira Da Silva Requerido: Vivo S/A 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 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. 

Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido e determino a correção do valor da causa, por verificar que o 

montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 DO 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 
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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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Pelas mesmas 

razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito 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, bem como determino a exclusão 

definitiva do nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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 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: 8012160-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA MARCIA CAMARGO DA SILVA EGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8012160-61.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MICHELA MARCIA CAMARGO 

DA SILVA EGUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela 

específica, ajuizada por MICHELA MÁRCIA CAMARGO DA SILVA, em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, objetivando compelir a parte 

requerida proceder a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento), resultante da conversão de Cruzeiro Real para 

URV, com os devidos reflexos aos vencimentos e proventos da parte 

autora. Acerca da competência para processar e julgar as ações de 

cobrança de diferença de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso proferiu a seguinte decisão, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - 

AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV - COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 976 DO CPC - REPETIÇÃO DE 

DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE 

OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE ACOLHIDO 

- SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO 

INCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à 

uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de 

julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma 

questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do 

judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser 

ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a 

efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de 

direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da 

segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 

Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT 

IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010783-55.2016.8.11.0006 Requerente: 

Maria De Lourdes Garcia Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. 

Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido e determino a correção do valor da causa, por verificar que o 

montante atribuído pelo autor 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 
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silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 8012129-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU LUCAS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8012129-41.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ELISEU LUCAS MONTEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela específica, ajuizada 

por ELISEU LUCAS MONTEIRO, em desfavor do MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

objetivando compelir a parte requerida proceder a incorporação do 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), resultante 

da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os devidos reflexos aos 

vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da competência para 

processar e julgar as ações de cobrança de diferença de URV, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a seguinte decisão, 

vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 976 DO CPC - 

REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E 

RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE 

ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O 

JULGAMENTO DO INCIDENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 34 de 466



Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar 

ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma 

técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal 

sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os 

órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que 

vierem a ser ajuizadas. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, 

quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma 

controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da 

isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do 

incidente. Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas devem ser 

suspensos as demandas que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT 

IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, 

considerando a decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na 

Seção de Direito Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 

85560-2016, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560/2016, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até 

julgamento do incidente supra. Importa dizer que a decisão objetiva 

assegurar a uniformidade das decisões judiciais, contemplando os 

princípios da isonomia e da segurança jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010833-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010833-81.2016.8.11.0006 Requerente: 

Joaquim Cuiabano Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. 

Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido e determino a correção do valor da causa, por verificar que o 

montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 
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preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 1001440-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo: 1001440-23.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por LUIZ CARLOS LEMES DOS SANTOS em desfavor 

de CLARO TV S.A, alegando que ao tentar abrir um crediário em um 

comércio no centro da cidade, foi informado que seu nome havia sido 

inserido no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

104,13 (cento e quatro Reais e treze centavos). Ressalta que tal inscrição 

é indevida, pois não tem relação jurídica com a Requerida. A Requerida 

arguiu preliminar de inépcia da inicial, pois, a parte autora não instruiu a 

inicial com documentos indispensáveis. Em análise aos autos, observo que 

razão assiste à Requerida, uma vez que o autor juntou somente a petição 

inicial sem qualquer documento probatório. Em que pese a possibilidade de 

juntada posterior de documentos tais como procuração e comprovante de 

residência por tratar-se de vício sanável, o mesmo não se aplica aos 

documentos probatórios, a exemplo, o que comprova a inserção do nome 

do autor pela Requerida, pois, a ausência deste dificulta sobremaneira o 

exercício do direito de defesa da Requerida, não preenchendo os 

requisitos do artigo 320 do CPC. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e 

julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos 

artigos 51, II da Lei 9099/95 e 330, §1º, I do CPC. 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: 8010777-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010777-48.2016.8.11.0006 Requerente: 

Neide Santos Silva Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 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, posto que a tela do sistema 

de controle interno é documento que, pela sua unilateralidade, não serve 

como prova da contratação. 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. 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 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 DO 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 
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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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 8010860-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE BENEDITO OLIVEIRA SILVA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010860-64.2016.8.11.0006 Requerente: 

Dione Benedito Oliveira Silva Requerido: Vivo S/A 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 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inscrito 

no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. REJEITO 

o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original 

que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo 

de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal 

pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios 

que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 DO 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 
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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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 8010831-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZENI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010831-14.2016.8.11.0006 Requerente: 

Deuzeni Da Silva Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro 

restritivo de crédito indevidamente. REJEITO o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 
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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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003718-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO VILLARROEL COSSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003718-31.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARCELINO VILLARROEL 

COSSIO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, tendo em vista que 

afirma jamais ter utilizado os serviços do Banco reclamado a ponto de 

justificar a negativação no valor de R$ 349,42(trezentos e quarenta e 

nove reais e quarenta e dois centavos). Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito e do contrato que originou a 

negativação referida, bem como a condenação da requerida a reparação 

por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. 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. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Ante a 

ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a pretensão é 

Improcedente. 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, mas a parte Reclamada suscitou preliminar de incompetência 

dos juizados ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica 

para a averiguação da veracidade da assinatura, ocorre que própria 

reclamada trouxe aos autos outras provas contundentes de que a parte 

autora contratou com a reclamada o debito discutido na inicial. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito. O requerido contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de um cartão de crédito TAM ITAU 2.0 

MASTERCARD GOLD nº 5448........4447 adquirido pelo autor em 

18/08/2016, e cancelado por inadimplência por divida na fatura em 

18/04/2017, que comprovam por assim a existência de relação jurídica a 

amparar o débito apontado. Aduz, que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte requerente. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da 
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prova descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. 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. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 

2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por MARCELINO 

VILLARROEL COSSIO em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. Por 

pertinência, OPINO ainda pela REVOGAÇÃO da LIMINAR CONCEDIDA no ID 

4601447. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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: 8010853-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MANACA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010853-72.2016.8.11.0006 Requerente: 

Cristiane Manaca Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente e sem notificação. Primeiramente acolho a impugnação ao 

valor da causa arguida pelo requerido e determino a correção do valor da 

causa, por verificar que o montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada 

de documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora 

no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

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, posto que a tela do sistema 

de controle interno é documento que, pela sua unilateralidade, não serve 

como prova da contratação. 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. 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 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 DO 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 
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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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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. 

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 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: 1003822-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDJUNIO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003822-23.2016.8.11.0006 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 pela reclamante 

EDJUNIO DA COSTA SILVA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora 

que 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, por lançamento efetuado pela requerida referente ao 

contrato nº 0204847318/0252110704, inviabilizando a aquisição almejada. 

Aduz que não reconhece referido apontamento, a final requer seja 

declarada nula a cobrança dos valores objeto dos autos, bem como a 

condenação em danos morais. 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. 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. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 
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e enunciado 12 do FONAJE). 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. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial 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. Da mesma 

forma, 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. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. 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. 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 em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010851-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS REIS (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010851-05.2016.8.11.0006 Requerente: 

Cleonice Dos Reis Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. 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. Primeiramente acolho a 

impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e determino a 

correção do valor da causa, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 
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notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Por fim, indefiro o pedido contraposto pois no caso dos autos é patente a 

falta de liquidez do pedido formulado de forma genérica, o que é 

expressamente vedado, de modo a se evitar a prolação de sentença 

ilíquida (art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099 /95). 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. 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: 8010847-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA RAMOS DE ASSUNCAO (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010847-65.2016.8.11.0006 Requerente: 

Catarina Ramos De Assuncao Requerido: Vivo S/A 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 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inscrito 

no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. 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, posto que a tela do sistema 

de controle interno é documento que, pela sua unilateralidade, não serve 

como prova da contratação. 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. 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 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 DO 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 
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EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. 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. 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. 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 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: 8010842-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALEXANDER LANDIVAR (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010842-43.2016.8.11.0006 Requerente: 

Adao Alexander Landivar Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inscrito no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. 

Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido e determino a correção do valor da causa, por verificar que o 

montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. REJEITO o 

pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 DO 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 
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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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. 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. 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. 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 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: 1003672-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1003672-42.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ADAO DE SOUZA LIMA 

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. 

Em que pese o Autor ter requerido desistência do presente feito, tal ato foi 

realizado após a realização d audiência de conciliação. 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: 8010855-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA SANTOS 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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010855-42.2016.8.11.0006 Requerente: 

Delma Santos Silva Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. 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 
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descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Primeiramente acolho a 

impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e determino a 

correção do valor da causa, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

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. 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: 8010858-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010858-94.2016.8.11.0006 Requerente: 

Diego Oliveira Da Silva Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inscrito no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. 

Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo 

requerido e determino a correção do valor da causa, por verificar que o 

montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. A presunção é de que a empresa que possui sistema 
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eletrônico de contratação dispõe de meios de assegurar a identidade de 

seus clientes, assumindo para si o ônus da 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 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 DO 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Pelas 

mesmas razões indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. 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. 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. 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 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: 8010951-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEICIANE ANTELO (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010951-57.2016.8.11.0006 Requerente: 

Leiciane Antelo Requerido: Vivo S/A 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 C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. Em sede preliminar, a requerida arguiu 

falta de interesse de agir, a qual rejeito, considerando que a violação ao 

direito faz nascer a pretensão, e, uma vez resistida, revela o interesse de 

agir com a deflagração da ação judicial respectiva, e, ainda, e acordo com 

a teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. É o entendimento da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 

2.529/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De 

acordo com a teoria da asserção, as condições da ação não são 

caracterizadas com base no direito material discutido em juízo, mas nas 

afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de 

agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. 2. A espera em fila de banco, por tempo superior ao estabelecido 

na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de configurar transtorno e 
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aborrecimento, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, sob 

pena de banalização do instituto. 3. Recurso não provido.” (TJ-DF - APC: 

20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO a presente preliminar. 

Acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e 

determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, 

por verificar que o montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Não havendo mais 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 de 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito 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, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante os indícios de irregularidade 
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apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se cópia dos 

autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências cabíveis. 

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 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: 8010859-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA RIBEIRO (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010859-79.2016.8.11.0006 Requerente: 

Dilma Maria Ribeiro Requerido: Vivo S/A 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 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. Em sede preliminar, a requerida arguiu 

falta de interesse de agir, a qual rejeito, considerando que a violação ao 

direito faz nascer a pretensão, e, uma vez resistida, revela o interesse de 

agir com a deflagração da ação judicial respectiva, e, ainda, e acordo com 

a teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. É o entendimento da jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 

2.529/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De 

acordo com a teoria da asserção, as condições da ação não são 

caracterizadas com base no direito material discutido em juízo, mas nas 

afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de 

agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. 2. A espera em fila de banco, por tempo superior ao estabelecido 

na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de configurar transtorno e 

aborrecimento, não é suficiente para gerar dano moral indenizável, sob 

pena de banalização do instituto. 3. Recurso não provido.” (TJ-DF - APC: 

20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO a presente preliminar. 

Acolho a impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e 

determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, 

por verificar que o montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Não havendo mais 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 de 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 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 DO 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 
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Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 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. 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. 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 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: 8011937-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011937-11.2016.8.11.0006 REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de URV com pedido de tutela 

específica, ajuizada por OSVALDO PEREIRA, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando compelir a parte requerida proceder a 

incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento), resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, com os 

devidos reflexos aos vencimentos e proventos da parte autora. Acerca da 

competência para processar e julgar as ações de cobrança de diferença 

de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu a 

seguinte decisão, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA 

DE DIFERENÇA DE URV - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM OU DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

- ART. 976 DO CPC - REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA 

CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À 

SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE ACOLHIDO - SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (TJMT IncResDemRept 

85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado 

em 20/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, considerando a 

decisão proferida pelo Des. Relator Márcio Vidal, na Seção de Direito 

Público, nos autos nº 0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560-2016, Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até julgamento do incidente 

supra. Importa dizer que a decisão objetiva assegurar a uniformidade das 

decisões judiciais, contemplando os princípios da isonomia e da segurança 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO 

ANTUNES Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011090-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIA OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011090-09.2016.8.11.0006 Requerente: 

Edinesia Oliveira Ramos Requerido: Vivo S/A 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 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. REJEITO o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. 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 
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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 de 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 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 DO 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. 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. 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. 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 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: 8011228-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011228-73.2016.8.11.0006 Requerente: 

Edson Faria Rodrigues Requerido: Vivo S/A 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 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. REJEITO o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 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 
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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 de 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Pelas 

mesmas razões, indefiro o pedido contraposto. Por fim, rejeito o pedido da 

requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já que não 

demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no 

artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente à dívida discutida nos 

autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito 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, bem como determino a exclusão 

definitiva do nome da autora no cadastro de inadimplentes, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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. 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 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: 8011229-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS DA NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011229-58.2016.8.11.0006 Requerente: 

Gilson Carlos Da Nobrega Requerido: Vivo S/A 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 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. Não havendo mais 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 de 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 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 DO 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. 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. 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. 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 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: 8011232-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BATISTA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011232-13.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marina Batista Rosa De Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve 

seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. 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. Inicialmente INDEFIRO o pedido de 

incidente de falsidade da assinatura na procuração, posto que entendo 

desnecessário a perícia grafotécnica no citado documento. Cediço que o 

art. 370, do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para 

decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes litigantes, 

afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não 

provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a extrema semelhança das assinaturas, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. 

ACOLHO a impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e 

determino a correção do valor da causa, por verificar que o montante 

atribuído pelo autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória se 

refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. REJEITO o pleito 

da Requerida no que concerne à juntada de documento original que 

comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido 

é excesso de burocracia que não se coaduna com os princípios que 

regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não havendo 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. Em relação à ausência de 

previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão 

mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de 

Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 

órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à requerida o valor de R$ 524,61 (quinhentos e vinte e quatro reais 

e sessenta e um centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague o débito em aberto no valor de R$ 524,61 

(quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), acrescido 

de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. 

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. 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: 8010849-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ORTIZ DA SILVA (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010849-35.2016.8.11.0006 Requerente: 

Claudiane Ortiz Da Silva Requerido: Vivo S/A 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 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a 

autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente e sem notificação. Não havendo mais 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 de 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito 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, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 
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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 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: 8011441-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE BENEDITA DE ALMEIDA (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011441-79.2016.8.11.0006 Requerente: 

Anice Benedita De Almeida Requerido: Vivo S/A 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 DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. Primeiramente acolho a impugnação ao valor da causa 

arguida pelo requerido e determino a correção do valor da causa, por 

verificar que o montante atribuído pelo autor 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 autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Não havendo mais 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 de 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Pelas mesmas 

razões, indefiro o pedido contraposto. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 
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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: 1001230-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO LELIS DE AQUINO (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)

 

Processo: 1001230-69.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VANILDO LELIS DE AQUINO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao tentar comprar 

em um estabelecimento comercial, foi informada que a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor 

de R$ 211,44 (duzentos e onze Reais e quarenta e quatro centavos). 

Entretanto, cumpriu todas suas obrigações perante as empresas que 

possuiu ou possui crédito, razão pela qual a inscrição é indevida. 

Ademais, não foi previamente notificado quanto à inscrição. 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. O 

Requerido impugnou o valor da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o 

valor da causa atribuído pelo autor não obedeceu o disposto no artigo 292, 

V do CPC e Enunciado 39 do FONAJE. Isto porque não quantificou o valor 

dos danos morais. Nos termos do artigo e enunciado supracitados, o valor 

da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, 

com fulcro no artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta Reais). Entretanto, 

deixo de extinguir o feito, uma vez que o valor dos danos morais é 

arbitrado pelo magistrado. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois a 

mesma atende aos requisitos do artigo 319 do CPC. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. 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. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

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. 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. 

Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no cadastro 

restritivo, é assente na jurisprudência que trata-se de dever do órgão 

mantenedor: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 

órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) 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. 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. 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. 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: 8011196-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PASSOS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011196-68.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por RODRIGO PASSOS DE 

BARROS em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que foi 

surpreendida ao tentar realizar compras no crediário, no comércio local 

desta cidade, quando, durante a verificação dos dados, foi constatado 

que o seu nome estava incluso nos órgãos de restrição ao crédito, por 

lançamento efetuado pela requerida no valor de R$ 261,77 (duzentos e 

sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Aduz que a negativação 

é indevida e que desconhece tal débito, sendo ainda que a requerida não 

teria cumprido com sua obrigação legal de notificar a parte reclamante de 

forma premonitória acerca da inscrição nos órgãos de cadastros 

restritivos. 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 
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avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela mesma. Rejeito 

ainda o pleito da autora que em sua impugnação à contestação pugnou 

pela de extinção do feito em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. 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. A Requerida trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos 

com a inicial e Termo de Audiência, independentemente da realização de 

prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). 

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. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial 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. Da mesma 

forma, 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. Em 

relação à ausência de prévia notificação da anotação, esta é de 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme 

entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE 

DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 
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cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) DIANTE DO 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. 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. 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 em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012064-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ESTELA DE PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012064-46.2016.8.11.0006 Requerente: 

Regina Estela De Paula Souza Requerido: Claro S/A 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 C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro de devedores indevidamente e sem notificação. Não havendo 

mais 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 de 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 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 DO 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à 

ausência de previa notificação da anotação, esta é de responsabilidade 

do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso 

Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - 

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA 

INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 
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de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003631-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILDEMAR CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1003631-75.2016.8.11.0006 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, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. 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 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NILDEMAR CELSO DA 

SILVA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS onde a autora alega que 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, por lançamento efetuado 

pela requerida referente ao contrato nº 802832300, inviabilizando a 

aquisição almejada. Aduz que não reconhece referido apontamento, a final 

requer seja declarada nula a cobrança dos valores objeto dos autos, bem 

como a condenação em danos morais. A Requerida suscitou preliminar de 

inépcia da inicial, afirmando que a parte autora não faz prova alguma do 

constrangimento sofrido. Contudo, verifico A preliminar suscitada se 

confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. 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. 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, o que 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. Em síntese, sustenta a parte autora que teve seu nome 

inserido indevidamente no cadastro dos devedores pela reclamada. Ao 

final requer a declaração da inexistência do débito e a condenação em 

danos morais. Consta da contestação que a requerida adquiriu 

onerosamente do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal, em 

21/03/2014 mediante contrato de cessão de direitos, crédito de diversos 

devedores daquela instituição financeira, e, consequentemente, passou a 

ser credora dessas operações consoante declaração prestada pelo 

cedente. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito à cobrança, no entanto, quanto a referido 

negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil, entretanto, 

como se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. 

Conforme bem explicitou o Desembargador Gaúcho GLÊNIO JOSÉ 

WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70049248727 – TJRS, in verbis: “Relativamente a falta de comunicação da 

cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor apelante, pois, mostra-se 

desnecessária a sua prova, pois essa não se presta para afastar débito 

do autor. A respeito da matéria, assim, já se manifestou o Eminente Relator 

Carlos Cini Marchionatti, nos autos da apelação nº 70049497571: 

Tornou-se público e notório que instituições financeiras e sociedades 

empresárias de grande porte têm cedido seus créditos para recuperação 

por sociedades empresárias recuperadoras de créditos, como forma de 

recuperar os valores econômicos e contratuais não adimplidos. As 

alegações do devedor, de que não tem dívida com a cessionária e de que 

nem foi notificado por ela, consubstanciam uma esperteza marcada por 

um sofisma. São alegações com aparência verdadeira, mas destituídas de 

conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 293 do Código Civil, 

“independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 

cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, nisto se 

inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição em sistema de 

proteção ao crédito, exercício regular de direito. Em reforço ao 

entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Entretanto, ao contrário do afirmado pela 

requerente, restou evidenciado a existência do débito oriundo de relação 

jurídica com o Banco do Brasil e cedida, por instrumento próprio, à 

requerida. Sendo assim, restou incontroversa a licitude a cobrança e 

portanto, da anotação restritiva, exercício regular de um direito do 

cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando 

ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar. 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. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial 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 
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contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, 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. POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, I CPC. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012059-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAICO ARRUDA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012059-24.2016.8.11.0006 Requerente: 

Maico Arruda Lourenco Requerido: Claro S/A 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. 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 Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro dos devedores pela reclamada por débito que 

desconhece. Não havendo preliminares para serem analisadas, passa-se 

ao exame do mérito da lide colocada à apreciação do Poder Judiciário. 

Nota-se que a reclamada não compareceu à sessão de conciliação, bem 

como deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. 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 ao julgamento do mérito. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte reclamante 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. 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. 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. 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 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 DO 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) No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. 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 de débito, e a 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 
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expostas pela parte autora, é certo que possui outras negativações 

preexistentes e não ficou comprovado nos autos que todas estão sendo 

discutidas 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 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1003300-93.2016.8.11.0006 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, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. 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 ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FABIO LOPES VIANA DE OLIVEIRA em 

face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A. onde a autora alega que pleiteou um crediário para 

aquisição de artigos pessoais, momento em que lhe foi informado da 

existência de inserção junto ao órgão de proteção ao crédito por débito 

que posteriormente constatou ser perante a instituição bancária Ré, no 

valor de R$ 1.065,57 (um mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos). Sustenta que desconhece tal contrato, pois jamais utilizou de 

crédito fornecido pela Ré, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão de necessidade 

de perícia contábil, posto que desnecessário para a solução da lide. Não 

havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. 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. 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, o que 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. Em síntese, sustenta a parte autora que teve seu nome 

inserido indevidamente no cadastro dos devedores pela reclamada. 

Consta da contestação que o crédito em que se funda a ação, foi objeto 

de cessão entre a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e a RÉ RENOVA, e que 

razão não assiste razão a parte autora quando afirma desconhecer a 

dívida e a ré, eis que consentiu com o contrato que lhe deu origem e nada 

fez, quando lhe fora comunicada a cessão à Ré. A requerida trouxe aos 

autos documentos que demonstram a cessão de crédito e a notificação da 

cessão, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Assim, 

verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, 

o direito à cobrança, restando evidenciado a existência do débito oriundo 

de relação jurídica com a Caixa Econômica Federal e cedida, por 

instrumento próprio, à requerida. Sendo assim, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. 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. Pois bem, 

percebe-se claramente da exordial 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. Da mesma forma, 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. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011153-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

 

Proc. 8011153-34.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

LILIANE DE SOUZA MORAIS em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação jurídica 

inexistente. 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 
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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 não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. 

Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte autora. Ademais, a 

reclamante afirma não ter contratado com a empresa reclamada, o que 

não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado aos autos. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. 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: 8011189-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANDRO DA SILVA VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processos n. 8011189-76.2016.8.11.0006 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 ORLEANDRO DA SILVA VITAL em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A., 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 não tentou 

resolver a lide administrativamente. Ademais, não trouxe aos autos o 

contrato com o objetivo de provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se 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. Sobre o assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO 

DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da indevida manutenção do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores, mesmo após o 

pagamento e quitação da dívida, deve ser reparado independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais, que podem 

ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O valor da indenização deve ser 

proporcional e razoável ao evento danos. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. 

Des. Eraclés Messias – DJPR 15.03.2004). (grifei e negritei). 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 63 de 466



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 DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 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.; 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. 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: 8011177-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LEONEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 8011177-62.2016.8.11.0006 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 LEONEL DOS SANTOS em desfavor de 

VIVO S.A., 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 não tentou 

resolver a lide administrativamente. Ademais, não trouxe aos autos o 

contrato com o objetivo de provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se 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. Sobre o assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO 

DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da indevida manutenção do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores, mesmo após o 

pagamento e quitação da dívida, deve ser reparado independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais, que podem 

ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O valor da indenização deve ser 

proporcional e razoável ao evento danos. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. 

Des. Eraclés Messias – DJPR 15.03.2004). (grifei e negritei). 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 
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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 DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 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.; 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. 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: 8011174-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE ASSUNCAO (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:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processos n. 8011174-10.2016.8.11.0006 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 FERREIRA DE ASSUNCAO em desfavor de 

NATURA COSMÉTICOS S.A, 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 não tentou 

resolver a lide administrativamente. Ademais, não trouxe aos autos o 

contrato com o objetivo de provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se 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. Sobre o assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO 

DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da indevida manutenção do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores, mesmo após o 

pagamento e quitação da dívida, deve ser reparado independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais, que podem 

ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O valor da indenização deve ser 

proporcional e razoável ao evento danos. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. 

Des. Eraclés Messias – DJPR 15.03.2004). (grifei e negritei). 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 DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 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.; 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, 
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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. 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: 8011208-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 8011208-82.2016.8.11.0006 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 SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS em desfavor 

de ITAU UNIBANCO S/A, 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 não tentou 

resolver a lide administrativamente. Ademais, não trouxe aos autos o 

contrato com o objetivo de provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se 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. Sobre o assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO 

DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da indevida manutenção do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores, mesmo após o 

pagamento e quitação da dívida, deve ser reparado independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais, que podem 

ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O valor da indenização deve ser 

proporcional e razoável ao evento danos. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. 

Des. Eraclés Messias – DJPR 15.03.2004). (grifei e negritei). 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 DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 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.; 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. 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: 1001978-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ANGELAINE LARA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001978-38.2016.8.11.0006 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 proposta por ANGELAINE LARA FREITAS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A, onde a autora alega que 

foi surpreendido pela informação prestada pelo comércio de que seu nome 

estava cadastrado no SCPC por lançamento efetuado pela requerida no 

valor de R$ 154,13 (cento e cinquenta e quatro reais e treze centavos), o 

que resultou na recusa na compra de bens por meio de crediário, e até 

mesmo na impossibilidade de liberação de cheque especial em seu banco. 

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. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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. Ocorre que o Requerido apresentou faturas e histórico 

de pagamento realizado pela parte autora, e 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. No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, 

ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. 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. 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. 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. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS DE OLIVEIRA HERCULANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001737-64.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TAIS DE OLIVEIRA 

HERCULANO em face de TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A, em que a 

parte promovente alega que está sendo cobrada de débito, sendo no valor 

de R$ 105,98 (Cento e cinco reais, noventa e oito centavos), com a 

inclusão ao órgão de proteção ao credor em 10 de Abril de 2016. Afirma 

que a Autora desconhece dessa negativação aqui debatida, face a ré, no 

entanto a requerente não solicitou a contratação de serviço ou produto, 

que ocasionou a presente e indevida cobrança. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento 

Id. nº 11222035), e não consta nos autos qualquer justificativa para a 

ausência do autor. Diante da contumácia da parte promovente, 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 
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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. 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: 8011170-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 8011170-70.2016.8.11.0006 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 FERREIRA DE ASSUNCAO em desfavor de 

CLARO TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A,, 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 não tentou 

resolver a lide administrativamente. Ademais, não trouxe aos autos o 

contrato com o objetivo de provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se 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. Sobre o assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO 

DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da indevida manutenção do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores, mesmo após o 

pagamento e quitação da dívida, deve ser reparado independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais, que podem 

ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O valor da indenização deve ser 

proporcional e razoável ao evento danos. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. 

Des. Eraclés Messias – DJPR 15.03.2004). (grifei e negritei). 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 DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 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.; 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. 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: 1003044-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA CELESTINA DA SILVA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 1003044-53.2016.8.11.0006 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 CIDINEY RODRIGUES FERREIRA em desfavor de 

VIVO S.A., 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. Ademais, 

é de praxe a empresa reclamada não efetuar transferência da linha para 

nome de terceiros em caso de débitos no contrato. 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. Sobre o assunto: 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 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 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: 1002585-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA DA SILVA COSTA (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)

 

Processo: 1002585-51.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por DEBORA FERREIRA 

DA SILVA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que na tentativa de realizar 

compras em um determinado estabelecimento comercial nesta capital, fora 

submetida a processo de aprovação de cadastro, e, após análise, fora 

informada que existia restrições lançadas pela requerida nos valores de 

R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos), e R$ 100,81 (cem 

reais e oitenta e um centavos), débitos que desconhece. 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. 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. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, e 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 
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autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 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. 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. 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. 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. Julgo IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95 por ter sido pleiteado 

por pessoa jurídica de direito privado. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011213-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011213-07.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por SERGIO 

FRANCISCO PEREIRA em desfavor da empresa reclamada, alegando que 

embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. 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. 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. A requerida suscitou também 

incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

deficiência da prestação do serviço, independentemente da realização de 

prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Neste contexto, cabe 

à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes através de seu sistema, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. 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. 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. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) 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. 

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. 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: 8011234-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARROS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011234-80.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

MAURO BARROS DE CARVALHO em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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. 

Rejeito a preliminar de prescrição arguida por aplicar ao presente caso o 

prazo prescricional de 05 anos previsto no CDC. A requerida suscitou 

também incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

comprovar a deficiência da prestação do serviço, independentemente da 

realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. 

Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte autora. Ademais, a 

reclamante afirma não ter contratado com a empresa reclamada, o que 

não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado aos autos. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. 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: 1002043-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CATARINA SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1002043-33.2016.8.11.0006 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, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da demanda. 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 DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por NEIVA CATARINA SONAQUE em face de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS onde a 

autora alega que foi surpreendido pela informação prestada pelo comércio 

de que seu nome estava cadastrado no SCPC por lançamento efetuado 

pela requerida no valor de R$ 540,67 (quinhentos e quarenta reais e 

sessenta e sete centavos), o que resultou na recusa na compra de bens 

por meio de crediário, e até mesmo na impossibilidade de liberação de 

cheque especial em seu banco. A Requerida suscitou preliminar de inépcia 

da inicial, afirmando que a parte autora não faz prova alguma do 

constrangimento sofrido. Contudo, verifico A preliminar suscitada se 

confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. 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. 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, o que 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. Em síntese, sustenta a parte autora que teve seu nome 

inserido indevidamente no cadastro dos devedores pela reclamada. Ao 

final requer a declaração da inexistência do débito e a condenação em 

danos morais. Consta da contestação que a requerida adquiriu 

onerosamente do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal, em 

25/09/2015 mediante contrato de cessão de direitos, crédito de diversos 

devedores daquela instituição financeira, e, consequentemente, passou a 

ser credora dessas operações consoante declaração prestada pelo 

cedente. Trouxe aos autos documentos que demonstram a cessão de 

crédito. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de 

cessão de crédito, o direito à cobrança, no entanto, quanto a referido 

negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do 

demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil, o que foi 

alegado pela requerente em sua impugnação à contestação. Em que pese 

as alegações da parte autora, como se sabe, a falta de notificação não 

elide a dívida não contestada. Conforme bem explicitou o Desembargador 

Gaúcho GLÊNIO JOSÉ WASSERSTEIN HEKMAN, Relator da apelação 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70049248727 – TJRS, in verbis: “Relativamente a 

falta de comunicação da cessão de crédito, com razão o Fundo Investidor 
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apelante, pois, mostra-se desnecessária a sua prova, pois essa não se 

presta para afastar débito do autor. A respeito da matéria, assim, já se 

manifestou o Eminente Relator Carlos Cini Marchionatti, nos autos da 

apelação nº 70049497571: Tornou-se público e notório que instituições 

financeiras e sociedades empresárias de grande porte têm cedido seus 

créditos para recuperação por sociedades empresárias recuperadoras de 

créditos, como forma de recuperar os valores econômicos e contratuais 

não adimplidos. As alegações do devedor, de que não tem dívida com a 

cessionária e de que nem foi notificado por ela, consubstanciam uma 

esperteza marcada por um sofisma. São alegações com aparência 

verdadeira, mas destituídas de conteúdo correto. Aliás, segundo o artigo 

293 do Código Civil, “independentemente do conhecimento da cessão pelo 

devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito 

cedido”, nisto se inserindo a busca do pagamento por meio da inscrição 

em sistema de proteção ao crédito, exercício regular de direito. Em reforço 

ao entendimento adotado, colaciono os seguintes julgados desta E. Corte: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CESSÃO 

DE CRÉDITO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO COMPROVADO. A 

necessidade de notificação do devedor da cessão de crédito disposto no 

referido artigo se dá apenas para evitar que esse pague a quem não seja 

mais o credor, não se prestando a afastar a cobrança do crédito ao qual 

se comprometeu. Prova dos autos a demonstrar a existência do débito 

frente a terceiro. Sentença modificada. APELO PROVIDO E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70049481831, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rubem Duarte, 

Julgado em 29/08/2012).” (Destaquei.)(TJRS - APELAÇÃO CÍVEL - 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL - Nº 70049248727 - COMARCA DE PORTO 

ALEGRE - 10/10/2012). A ausência da notificação apenas determina que o 

devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor 

primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao 

cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 

momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 

cedente (art. 294 CC). Entretanto, ao contrário do afirmado pela 

requerente, restou evidenciado a existência do débito oriundo de relação 

jurídica com o Banco do Brasil e cedida, por instrumento próprio, à 

requerida. Sendo assim, restou incontroversa a licitude a cobrança e 

portanto, da anotação restritiva, exercício regular de um direito do 

cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando 

ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar. Pelos 

documentos acostados aos autos, restou evidenciado a existência do 

débito oriundo de relação jurídica com o Banco do Brasil e cedida, por 

instrumento próprio, à requerida. Sendo assim, restou incontroversa a 

licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de 

um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, 

restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de 

indenizar. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002650-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GRACIELA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002650-46.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por EVA 

GRACIELA FERREIRA DA SILVA em desfavor da empresa reclamada, 

alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. 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. A requerida suscitou também 

incompetência dos Juizados Especiais, no entanto, são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Assim, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

deficiência da prestação do serviço, independentemente da realização de 

prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Neste contexto, cabe 

à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela autora por meses subsequentes, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido demonstra nos 

autos a relação contratual entre as partes através de seu sistema, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. 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. 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. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) 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. 

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. Mônica Souza Santos 
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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: 8011390-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE AJENOR DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011390-68.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

SUZILENE AJENOR DE OLIVEIRA ALMEIDA em desfavor de VIVO S.A., 

alegando que ao tentar efetuar realizar cadastro em um comércio local, 

teve a indigna surpresa de constatar que havia negativação em seu nome 

por lançamento efetuado pela requerida no valor de R$ 83,91 (oitenta e 

três reais e noventa e um centavos), razão pela a qual o crédito não pode 

ser concedido. Afirma que desconhece a restrição indevida, vez que não 

possui nenhum vínculo jurídico com a Reclamante, e jamais restou 

inadimplente. 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. Primeiramente rejeito o pleito da 

requerida de intimar a autora para trazer aos autos comprovante de 

residência em seu nome, posto que o comprovante de endereço juntado 

pela parte autora está em nome de sua genitora, conforme se infere dos 

documentos pessoais acostados com a inicial. Rejeito ainda o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela mesma. 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. Ocorre que o Requerido apresentou faturas e histórico 

de pagamento realizado pela parte autora por vários meses 

subsequentes, e 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. No que 

tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

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. 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. 

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. 

Em relação à ausência de prévia notificação da anotação, esta é de 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme 

entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE 

DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 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. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 

9099/95 por ter sido pleiteado por pessoa jurídica de direito privado. 

Revogo a antecipação de tutela concedida. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011798-59.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 
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MARIA APARECIDA SILVA CAMPOS em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de relação 

jurídica inexistente. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. 

Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte autora. Ademais, a 

reclamante afirma não ter contratado com a empresa reclamada, o que 

não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado aos autos. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. 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: 1003134-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BERNARDES CARDOSO OAB - DF25444 (ADVOGADO)

CAROLINA ANDRASY IBARRA OAB - DF48328 (ADVOGADO)

 

Processos n. 1003134-61.2016.8.11.0006 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 JOILSON SILVA DE ASSIS em desfavor de ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, 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. Ademais, 

é de praxe a empresa reclamada não efetuar transferência da linha para 

nome de terceiros em caso de débitos no contrato. 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. Sobre o assunto: 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 
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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 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 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: 1003040-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA (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)

 

Processos n. 1003040-16.2016.8.11.0006. 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 ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA em desfavor de 

BANCO BRADESCARD S.A, 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. A empresa requerida alega preliminar 

de ausência de interesse agir em razão da inexistência de lide entre as 

partes, contudo, não aporta aos autos qualquer tipo de medida que 

amenize a falha da empresa reclamada ao incluir o nome do requerente no 

rol de mal pagadores. Sendo assim, rejeito a presente preliminar. 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, 

é de praxe a empresa reclamada não efetuar transferência da linha para 

nome de terceiros em caso de débitos no contrato. 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. Sobre o assunto: 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 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 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: 8011355-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Processo: 8011355-11.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por AMAURI PEREIRA DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao tentar comprar 
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em um estabelecimento comercial, foi informada que a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor 

de R$ 113,33 (cento e onze Reais e trinta e três centavos). Entretanto, 

cumpriu todas suas obrigações perante as empresas que possuiu ou 

possui crédito, razão pela qual a inscrição é indevida. Ademais, não foi 

previamente notificado quanto à inscrição. 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. O Requerido impugnou o valor 

da causa atribuído pelo autor. Com efeito, o valor da causa atribuído pelo 

autor não obedeceu o disposto no artigo 292, V do CPC e Enunciado 39 do 

FONAJE. Isto porque não quantificou o valor dos danos morais. Nos 

termos do artigo e enunciado supracitados, o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido. Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 35.200,00 (trinta e 

cinco mil e duzentos Reais). Entretanto, deixo de extinguir o feito, uma vez 

que o valor dos danos morais é arbitrado pelo magistrado. A requerida 

suscitou preliminar ausência de comprovante de endereço em nome da 

autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante 

de endereço em seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos 

elementos suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se 

encontra. Assim, REJEITO a presente preliminar e passo a análise do 

mérito. REJEITO a preliminar de prescrição, pois na consulta realizada pela 

autora em 06.07.2016 o nome do autor ainda estava inscrito no cadastro 

restritivo de crédito pelo Requerido, persistindo eventual dano. 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. Ocorre que o Requerido apresentou 

histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários meses 

subsequentes, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No 

que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação 

pelo autor. 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. 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. Concernente ao dever de prévia notificação da inscrição no 

cadastro restritivo, é assente na jurisprudência que trata-se de dever do 

órgão mantenedor: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA 

EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR 

INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do consumidor acerca da 

inscrição do seu nome em órgão restritivo de crédito é da 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. Todavia, um órgão 

de defesa dos lojistas não é responsável por notificar previamente quem 

teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por instituição de 

proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no 

DJE 02/09/2015) 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. 

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. 

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. 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: 1003833-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLF HINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1003833-52.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ADOLF HINS REQUERIDO: 

VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a 

parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas 

dos órgãos de proteção ao crédito por débitos no importe de 

R$362,76(trezentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) e 

R$168,54(cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) os 

quais afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Ao final o requerente pugnou pelo 

provimento para a retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem 

como pela declaração de inexistência do débito, além de condenação da 

Requerida a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. 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. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 

Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. 

Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão 

demonstrados nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome do requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 
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negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos do 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal e procuração “ Ad 

Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o contrato – Termos 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de Permanência 

por Beneficio, datados de 17/07/2013 com assinaturas idênticas à 

disposta no documento pessoal do autor e na procuração de outorga de 

poderes ao seu patrono. Ressaltando ainda que o documento apresentado 

quando das contratações foi o mesmo apresentado pelo autor quando do 

ingresso da presente exordial que comprovam por assim a existência da 

relação jurídica a amparar o débito apontado. Referidos documentos se 

traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, 

apresentando todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe 

qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça 

de defesa. Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos 

autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o 

autor afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, 

no entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos 

na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático o reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial o reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 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). A quebra do dever processual pelo 

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. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por ADOLF HINS em desfavor de VIVO S/A. Por 

pertinência, DETERMINO a REVOGAÇÃO da liminar concedida no ID 

4623281. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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: 1002632-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Processo: 1002632-25.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por 

CARLOS LEITE DA SILVA em desfavor da empresa reclamada, alegando 

que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. 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. 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. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes. Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte 

autora. Ademais, a reclamante afirma não ter contratado com a empresa 

reclamada, o que não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado 

aos autos. 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. 

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. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 77 de 466



art. 85, §8º do CPC. 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: 1003813-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA COLUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1003813-61.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA COLUNA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito no importe de R$ 

198,56(cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) o qual 

afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato 

para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Ao final o requerente pugnou pelo provimento para a 

retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência do débito, além de condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. 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. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito 

o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. Ante a ausência de preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 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. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de improcedência. Não 

há dúvida acerca da existência da restrição do nome do requerente junto 

ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal situação vem assentada 

pelo extrato de negativação juntado na exordial, indicando a existência de 

débitos do requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal e procuração “ Ad 

Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o contrato – Termos 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de Permanência 

por Beneficio, datados de 17/03/2015com assinaturas idênticas à disposta 

no documento pessoal do autor e na procuração de outorga de poderes 

ao seu patrono. Ressaltando ainda que o documento apresentado quando 

das contratações foi o mesmo apresentado pelo autor quando do ingresso 

da presente exordial que comprovam por assim a existência da relação 

jurídica a amparar o débito apontado. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme relatório de chamadas realizadas pelo número de telefone da 

autora 65 99950-9973, no período de 17/03/2015 a 27/10/2016 juntado na 

contestação e algumas faturas mensais que foram quitadas pelo autor ao 

longo do contrato, contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência 

exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio 

autor, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação 

posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos 

pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Referidos documentos se traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando 

todos os dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer 

contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. 

Ora, a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que o autor 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas 

alegações. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil 

em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em 

referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos 

na inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. Diante desse quadro fático o 

reclamante sequer manifestou em relação ao contrato juntado pela 

reclamada. A conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial o reclamante alega 

desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

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). 

A quebra do dever processual pelo 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. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por LUCIANO 

PEREIRA COLUNA em desfavor de VIVO S/A. Ademais, OPINO pelo 
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indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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: 1002719-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (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)

 

Processos n. 1002719-78.2016.8.11.0006. 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 ADALTO TRINDADE em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., 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. Ademais, 

é de praxe a empresa reclamada não efetuar transferência da linha para 

nome de terceiros em caso de débitos no contrato. 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. Sobre o assunto: 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 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 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: 1002539-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DIAS DE OLIVEIRA (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: 

1002539-62.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SIMONE DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Na presente reclamação, 

designada a sessão de conciliação, a parte Reclamante, embora 

regularmente intimada, vide sua intimação na pessoa de seu advogado, 

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 intimado. A consequência é a extinção do 
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processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

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). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a Autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES 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: 8011473-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESNE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO MARQUES GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011473-84.2016.8.11.0006 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. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por GESNE JOSÉ DA SILVA em face de ANTONIO 

JOÃO MARQUES GARCIA, alegando que em 26.11.2015 emprestou ao 

Requerido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), representado pelo 

cheque de titularidade do Requerido n. 006671. Ocorre que o Requerido se 

nega a devolver o valor emprestado, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda, instruindo-a com a supracitada cártula. O Requerido, em sua 

contestação, sustenta que o empréstimo foi realizado em 2008, tendo 

ocorrido a prescrição. Prossegue relatando que a cártula em questão foi 

impressa em 11.10.2008, bem como foi devolvida pelo motivo 35 

(adulteração), afirmando que tal fraude ocorreu em relação à data de 

emissão do cheque. Desta forma, requer a realização de perícia. A 

preliminar posta em juízo prejudica a análise mérito da demanda, pois, caso 

a adulteração seja em relação à data de emissão da cártula a prescrição 

poderá tê-la alcançado. Assim, para aferir se a data de emissão foi ou não 

alterada, necessário se faz a confecção de perícia e, como tal prova não 

pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais 

Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta 

perante a Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização 

da prova técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; 

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. 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: 1002997-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002997-79.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por 

LOURDES GOMES DOS SANTOS em desfavor da empresa reclamada, 

alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. 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. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes. Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte 

autora. Ademais, a reclamante afirma não ter contratado com a empresa 

reclamada, o que não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado 

aos autos. 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 
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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. 

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. 

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. 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: 1002056-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

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: 

1002056-32.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOELSON DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a 

parte Reclamante, embora regularmente intimado, vide sua intimação na 

pessoa de seu advogado, 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 intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, 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). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno o Autor ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º, da Lei 

n.º 9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquiva-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES 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: 8010667-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CELSO RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010667-83.2015.8.11.0006 Requerente: 

Mario Celso Rodrigues Correa Requerido: Oi S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Defiro o pedido de retificação do polo passivo. Promova a Senhora 

Gestora a alteração, conforme requerido na contestação. 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 COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores por débito que 

desconhece. Preliminarmente a Reclamada arguiu litispendência. No 

presente caso, verifica-se que a presente ação de indenização funda-se 

na inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, 

supostamente indevida, originada de contrato distinto do contrato discutido 

na outra ação, conforme se infere do extrato do SPC trazido aos autos. 

Desse modo, tenho que inexiste a mesma causa de pedir, pois as ações 

discutem contratos diversos, ainda que tenham as mesmas partes, sendo, 

a meu ver, impossível o acolhimento da alegada litispendência. É da 

jurisprudência: “APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INCLUSÃO 

DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VARIAS AÇÕES MESMO 

CONTRATO - REPRODUÇÃO - LITISPENDÊNCIA - ACOLHIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Ao teor do art. 301, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo 

Civil, ocorre litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que 

está em curso, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. - Uma 

vez que a parte ajuizou várias ações idênticas contra o mesmo Réu, 

visando indenização por danos morais, mas concernentes a contratos 

diversos, inexiste a alegada litispendência e o uso da máquina judiciária de 

modo temerário, ainda que as ações pudesse ter ingressado com uma 
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única ação.” (TJ-MG - AC: 10079100315609001 MG, Relator: Mariângela 

Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2013) REJEITO, portanto, a preliminar de 

litispendência. REJEITO o pedido de conexão por se tratarem de contratos 

diversos. Não havendo mais 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, posto que a tela do sistema de controle interno é 

documento que, pela sua unilateralidade, não serve como prova da 

contratação. 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. 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 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 DO 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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas 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 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: 8011999-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILEDES DE SOUZA TEODORO (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)

 

Processo: 8011999-51.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por MARIA 

ILEDES DE SOUZA TEODORO em desfavor da empresa reclamada, 

alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. 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. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes. Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte 

autora. Ademais, a reclamante afirma não ter contratado com a empresa 

reclamada, o que não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado 

aos autos. 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. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 
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obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

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. 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: 8012122-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO PENHA DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 8012122-49.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por DIVALDO PENHA 

DELUQUI em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, alegando que ao tentar 

comprar em um determinado estabelecimento comercial, foi submetido a 

processo de aprovação de cadastro, ocasião em que foi informado que o 

Banco Requerido havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito 

por débitos nos valores de R$ 331,27 (trezentos e trinta e um Reais e vinte 

e sete centavos) e R$ 334,82 (trezentos e trinta e quatro Reais e oitenta e 

dois centavos). Entretanto, não possui débitos com o Requerido, razão 

pela qual a negativação é indevida. 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. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma 

vez que a petição preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. 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. No caso em apreço, o Requerido aduz 

que trata-se de débito decorrente de utilização do cartão de crédito e de 

empréstimo que o autor deixou de adimplir a partir da parcela n. 18. O 

Requerido trouxe aos autos contrato de abertura de conta, CDC e título de 

capitalização assinados pelo autor, cuja semelhança entre estes e os 

demais documentos que instruem a inicial é patente. Outrossim, não há 

nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 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. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial 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. Da mesma forma, 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. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; 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. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 
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parágrafo único, da Lei Complementar 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 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: 8012004-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA DOS SANTOS (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)

 

Processo: 8012004-73.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por 

ANDERSON SANTANA DOS SANTOS em desfavor da empresa 

reclamada, alegando que embora não tenha contratado com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. 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. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes. Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte 

autora. Ademais, a reclamante afirma não ter contratado com a empresa 

reclamada, o que não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado 

aos autos. 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. 

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. 

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. 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: 1001871-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1001871-91.2016.8.11.0006 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. Ante o 

exposto, 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: 8012003-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON DE MORAES (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)

 

Processo: 8012003-88.2016.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO proposta por 

ADALTON DE MORAES em desfavor da empresa reclamada, alegando que 

embora não tenha contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. 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. 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 
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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. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado 

entre as partes. Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte 

autora. Ademais, a reclamante afirma não ter contratado com a empresa 

reclamada, o que não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado 

aos autos. 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. 

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. 

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. 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: 1002486-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE AUGUSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processos n. 1002486-81.2016.8.11.0006 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 MARGARETE AUGUSTA DA CRUZ em desfavor de 

VIVO S.A., 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. Inicialmente, em razão da ausência de 

comparecimento à audiência de conciliação, nos termos do art. 20 da Lei 

nº 9.099/95 restou decretada a sua revelia e passo a decidir a causa, nos 

termos do art. 23 da mesma lei. É certo que o art. 20 da LJE dispõe que 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Não 

menos certo, porém, é que, se além da revelia decorrente do não 

comparecimento a qualquer das audiências designadas, a Reclamada 

deixar de contestar a ação, incorre em confissão ficta quanto aos fatos 

alegados na inicial. 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 não tentou 

resolver a lide administrativamente. Ademais, não trouxe aos autos o 

contrato com o objetivo de provar que o autor tenha contraído o débito e, 

portanto, a regularidade da cobrança. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se 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. Sobre o assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para 

demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão 

a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, por vezes é de difícil 

constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação do montante a 

título de indenização por dano moral deve-se levar em conta a gravidade 

do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os efeitos 

surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 0264955-8 – 

(210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – DJPR 

27.08.2004). (grifei e negritei). APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS DO SPC – CONDENAÇÃO A 30 (TRINTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONFIGURADA – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DO 

DANO MATERIAL – O dano moral decorrente da indevida manutenção do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores, mesmo após o 

pagamento e quitação da dívida, deve ser reparado independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais, que podem 

ocorrer ou não." (Súmula 37 STJ) O valor da indenização deve ser 

proporcional e razoável ao evento danos. RECURSOS DESPROVIDOS. 

(TJPR – ApCiv 0143788-5 – (11666) – Engenheiro Beltrão – 6ª C.Cív. – Rel. 

Des. Eraclés Messias – DJPR 15.03.2004). (grifei e negritei). 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 
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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 DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado; 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.; 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003579-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 1003579-79.2016.8.11.0006 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 PAULO CESAR CORREA em desfavor de VIVO S.A., 

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. 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. 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: 1002726-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Processos n. 1002726-70.2016.8.11.0006 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 MAURICIA RAMOS DA SILVA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL SA, 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. 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 
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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. 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: 1005467-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FERNANDES MASABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 Hora: 13:00 (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: 8012224-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 8012224-71.2016.8.11.0006 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 AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA em desfavor de VIVO 

S.A., 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. 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 apresentou contestação, bem 

como 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. 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: 1003117-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BRASILINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2017 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: 1003117-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BRASILINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003117-25.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

LUCILENE BRASILINO FERREIRA DA SILVA em desfavor da reclamada, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de 

relação jurídica inexistente. 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. A 

empresa requerida alega preliminar de ausência de interesse agir em 

razão da inexistência de lide entre as partes, contudo, não aporta aos 

autos qualquer tipo de medida que amenize a falha da empresa reclamada 

ao incluir o nome do requerente no rol de mal pagadores. Sendo assim, 

rejeito a presente preliminar. 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 não assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 
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matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora contratou com o Requerido e trouxe aos autos histórico de 

pagamento de faturas. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de 

culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das 

faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO 

- CONSUMIDOR INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE 

DEPOSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 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. 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: 1003799-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/05/2017 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 Numero do Processo: 

1003799-77.2016.8.11.0006 REQUERENTE: VANESSA FERREIRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais proposta por Vanessa Ferreira de 

Campos em face de VIVO 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. Ocorre que o Requerente jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de 

tutela específica, conforme preceitua os artigo 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 há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, 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 diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, 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 n. 38/2015 - CGJ, com as 

advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 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, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 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 YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4572178 17011118324625800000004536474

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006249-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (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: 21/03/2018 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: 1003799-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processos n. 1003799-77.2016.8.11.0006 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 VANESSA FERREIRA DE CAMPOS em desfavor de 

VIVO S.A., 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. 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 
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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 apresentou contestação, bem 

como 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. 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: 1006334-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR 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: 21/03/2018 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: 1003179-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo 1003179-65.2016.8.11.0006 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 LUIZ CESAR 

MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que apesar de não ter contratado com a Requerida, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. 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. Indefiro o pedido de intimação 

da parte autora para juntar aos autos comprovante original do extrato de 

negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com o princípio 

da celeridade e simplicidade que regem os processos em tramite no 

juizado especial. 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 ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. O 

Requerido não trouxe aos autos contrato realizado entre as partes ou 

qualquer outro documento que comprovasse que o autor tenha contratado 

seus serviços. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a cobrança indevida 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$ 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. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar 

a liminar deferida; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 

(oito 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; 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 
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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: 8011754-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (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:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011754-40.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SIVALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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: 1006379-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 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: 8011516-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA DE MORAES NUNES (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011516-21.2016.8.11.0006 Requerente: 

Taisa de Moraes Nunes Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem 

notificação. 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. Primeiramente REJEITO o pedido 

de conexão por se tratarem de contratos diversos. ACOLHO a 

impugnação ao valor da causa arguida pelo requerido e determino a 

correção do valor da causa, por verificar que o montante atribuído pelo 

autor 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 autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de 

alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Não havendo mais preliminares a 

serem analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. Em relação à ausência de previa notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 90 de 466



SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague à requerida o valor de R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta e nove 

centavos). Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora 

pague o débito em aberto no valor de R$ 38,89 (trinta e oito reais e oitenta 

e nove centavos), acrescido de juros e corrigida monetariamente a partir 

do vencimento da fatura. 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. 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: 1006407-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 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: 1003778-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PASCOAL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003778-04.2016.8.11.0006 Requerente: 

Nilton Pascoal Leite da Silva Requerido: Vivo S/A 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por débito que 

desconhece. Nota-se que a reclamada compareceu à sessão de 

conciliação, entretanto, deixou de apresentar contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é 

medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 ao julgamento do mérito. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz. 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 de 

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 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 
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9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito 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, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 8011741-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON RODRIGUES FRANCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011741-41.2016.8.11.0006 Requerente: 

Denilson Rodrigues Franco Dos Santos Requerido: Vivo S/A 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 DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente. REJEITO o pleito da Requerida 

no que concerne à juntada de documento original que comprove a 

inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma 

vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso 

de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 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 de 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 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 DO 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 
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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 outras negativações preexistentes e não ficou comprovado nos 

autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. 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 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: 1003306-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA BACA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003306-03.2016.8.11.0006 Requerente: 

Jadson Souza Nobre Requerido: Vivo S/A 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 ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro de devedores indevidamente por débito que desconhece. Não 

havendo preliminares, passa-se 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. 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 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 DO 

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. 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. 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. 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, 
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econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito 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, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 1006463-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 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: 1003725-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO APARECIDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003725-23.2016.8.11.0006 Requerente: 

Renato Aparecido Da Silva Junior Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em que a autora 

alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. 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. Em sede preliminar, a requerida 

arguiu falta de interesse de agir, a qual rejeito, considerando que a 

violação ao direito faz nascer a pretensão, e, uma vez resistida, revela o 

interesse de agir com a deflagração da ação judicial respectiva, e, ainda, e 

acordo com a teoria da asserção, as condições da ação não são 

caracterizadas com base no direito material discutido em juízo, mas nas 

afirmações feitas na inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de 

agir está presente, basta a constatação do binônimo 

necessidade/utilidade, sem necessidade de se adentrar no mérito da 

causa. É o entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.529/2000. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a 

teoria da asserção, as condições da ação não são caracterizadas com 

base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na 

inicial. Assim, para se averiguar se o interesse de agir está presente, 

basta a constatação do binônimo necessidade/utilidade, sem necessidade 

de se adentrar no mérito da causa. 2. A espera em fila de banco, por 

tempo superior ao estabelecido na Lei Distrital nº 2.529/2000, apesar de 

configurar transtorno e aborrecimento, não é suficiente para gerar dano 

moral indenizável, sob pena de banalização do instituto. 3. Recurso não 

provido.” (TJ-DF - APC: 20140610106672, Relator: ARNOLDO CAMANHO 

DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/10/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2015 . Pág.: 306) Posto isso, REJEITO 

a presente preliminar. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à 

juntada de documento original que comprove a inscrição do nome da parte 

autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é 

incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que 

não se coaduna com os princípios que regem as ações demandadas no 

Juizado Especial. Não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. Por fim, ACOLHO o pedido contraposto, determinando 

que a parte autora pague à requerida o valor de R$ 177,82 (cento e 

setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague o débito em aberto no valor de R$ 

177,82 (cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), acrescido 

de juros e corrigida monetariamente a partir do vencimento da fatura. 

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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 
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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: 1003765-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL SEBASTIAO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003765-05.2016.8.11.0006 Requerente: 

Genival Sebastiao Rosa Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de 

crédito indevidamente. 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. Não havendo preliminares a 

serem analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. 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. 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: 1002367-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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)

 

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: 18/04/2017 Hora: 17:30 (MT) , devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1002367-23.2016.8.11.0006 Requerente: 

Roseli Gomes De Pontes Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR em que a autora 

alega que teve seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito 

indevidamente. 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. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. 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 
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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, o que fez. Em que pese as alegações da autora, tenho 

que o débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos 

contrato entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do 

contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. 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. 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: 8011404-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RANGEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011404-52.2016.8.11.0006 Requerente: 

Ademilson Rangel Pereira Requerido: Vivo S/A 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 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por débito que 

desconhece. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de 

documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

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 de 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 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 DO 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. 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. 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. 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 
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que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito 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, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 8012226-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012226-41.2016.8.11.0006 Requerente: 

Aparecida Rocha Silva Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em que a autora alega que teve seu nome inserido no 

cadastro restritivo de crédito indevidamente e sem notificação. Em sua 

contestação a requerida pugnou pela intimação da parte autora para 

apresentar comprovante de endereço, sob a alegação de que tal 

documento não estava nos autos. Entretanto, pela simples análise dos 

documentos juntados com a inicial, é possível constatar que o 

comprovante de endereço em nome da parte autora foi devidamente 

juntado com a inicial, razão pela qual INDEFIRO o pleito da requerida. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 

de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 

princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. Não 

havendo mais 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. 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 inequivocamente 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 DO 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 do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. 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. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 
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ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) 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. 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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em 

relação à ausência de previa notificação da anotação, esta é de 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme 

entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE 

DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos 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, 

determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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. 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 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: 8012206-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY KAROLINE DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012206-50.2016.8.11.0006 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 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5050530), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, 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. 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: 8011969-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8011969-16.2016.8.11.0006 Requerente: 

Vilma Francisca De Oliveira Requerido: Vivo S/A VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que a 

requerida inseriu seu nome no cadastro de devedores indevidamente. A 

parte requerida juntou aos autos cópia dos referidos contratos. Para aferir 

se a assinatura lançada nos contratos em tela é verídica ou não, 

necessária se faz a confecção de perícia, como tal prova não pode ser 

produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, 

impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta perante a 

Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização da prova 

técnica. É o que orienta a jurisprudência: “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 partes. 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.” 

(TJDFT - Acórdão n.584896, 20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 08/05/2012, Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo 

nosso. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; 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 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: 8012032-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8012032-41.2016.8.11.0006 Requerente: 

Bruno Henrique Da Silva Requerido: Losango Promocoes De Vendas Ltda. 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR em que a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro 

restritivo de crédito indevidamente. 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. O Requerido arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. REJEITO o pleito da 

requerida de intimar a autora para trazer aos autos comprovante de 

residência em seu nome, posto que o comprovante de endereço juntado 

pela parte autora está em nome de sua genitora, conforme se infere dos 

documentos pessoais acostados com a inicial. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. 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. 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: 1003926-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FADUL MACIEL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA OAB - MT0006701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003926-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAQUIM FADUL MACIEL 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. O fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, assim como todos 

os documentos relativos ao contrato celebrado. Designe-se data para 

realização de audiência para tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se a 

parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos 

autos. Intimem-se a parte Requerente, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003198-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003198-71.2016.8.11.0006 Requerente: 

Poliana Da Silva Alves Requerido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve 

seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito indevidamente. 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. O Requerido arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial 

pela necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do 

Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

extrema semelhança das assinaturas, independentemente da realização 

de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passamos ao mérito. 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, o que fez. Em que pese as alegações 

da autora, tenho que o débito da restou comprovado, pois a Requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes devidamente 

assinado pela autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas do contrato com as lançadas nos documentos juntados 

com a inicial, independentemente da realização de prova pericial (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). 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. 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. 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. 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: 1003733-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003733-97.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 6065871), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, 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. 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. 
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Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002700-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADNELSON MARCEL CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DO VALLE CAMPOS OAB - MT20751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO CÁCERES , 2 

de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. 

Nº DO PROCESSO: 1002700-72.2016.8.11.0006 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.416,48 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA 

LUCIA DO VALLE CAMPOS - MT20751/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 CÁCERES RUA SÃO PEDRO, S/N, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 (65) 32223080

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003780-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003780-71.2016.8.11.0006 Requerente: 

Cristiano Gomes De Magalhaes Requerido: Vivo S/A 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 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inscrito no cadastro dos devedores pela reclamada 

indevidamente. Primeiramente indefiro o pedido da requerente de 

desistência da ação formulado em sua impugnação, posto que nos termos 

do 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”, que 

entendo ser o caso dos autos. Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, passamos ao mérito. 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que 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. Entretanto, em que pese as alegações da autora, tenho que o 

débito da restou comprovado, pois a Requerida trouxe aos autos contrato 

entabulado entre as partes devidamente assinado pela autora, sendo 

possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas do contrato 

com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: “RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...].” (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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. 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. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I CPC. 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. 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: 1003760-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MORAES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003760-80.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5808895), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 101 de 466



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. 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: 1002761-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 CÁCERES Numero do Processo: 

1002761-30.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CAIO CESAR PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrições indevidas dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívidas que o autor alega 

desconhecer suas origens, tendo em vista que afirma não possuir 

qualquer contrato junto a reclamada que pudesse vir a justificar a 

restrição no valor de R$ 51,51(cinquenta e um reais e cinquenta e um 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência dos débitos 

que originaram as negativações referidas, bem como a condenação da 

requerida a reparação por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. 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. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar 

ser necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que os registros dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deram por solicitação da requerida, por débito que 

o reclamante afirma ser indevido desconhecendo sua origem, haja vista 

que afirma não possuir qualquer relação contratual junto a reclamada que 

pudesse vir a justificar as restrições em apreço. . A reclamada por sua 

vez em sede de sua contestação aduziu que um mero aborrecimento não 

é suficiente para embasar uma condenação por danos morais e que não 

haveria nos autos comprovação de dor, angustia ou qualquer outro 

padecimento psíquico grave suportado pela vítima. No entanto, a 

reclamada nada trouxe ou juntou aos autos provas a atestarem a validade 

e legalidade da contratação de seus serviços ou da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, permanecendo por assim no campo das 

meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório que 

lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. (negritei) Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no 

presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado na 

mov. 01 demonstra a existência de outras negativações em nome deste, 

inclusive em data anterior à negativação em apreço e em atenta pesquisa 

realizada junto ao sistema PROJUDI foi observado que nem todas são 

motivo de demanda que viesse a invalidar seus registros mesmo que com 

o deferimento de liminar e/ou tutela antecipada, sendo por assim devida e 

válida até a presente data. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 269, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por CAIO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA em desfavor do 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A para DECLARAR a inexistência do 

débito negativado objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE o 

ped ido de danos morais. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 
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Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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: 1003776-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ORTIZ GERALDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003776-34.2016.8.11.0006 Requerente: 

Josiane Ortiz Geraldes Requerido: Vivo S/A 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu 

nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por débito que 

desconhece. Nota-se que a reclamada não compareceu à sessão de 

conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 ao julgamento do mérito. Partindo dessa 

premissa, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

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 de 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito 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, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 
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art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 1003128-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILZE DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003128-54.2016.8.11.0006 Requerente: 

Marenilze Da Silva Barros Requerido: Vivo S/A 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 de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que a autora alega que teve seu nome inserido 

no cadastro restritivo de crédito indevidamente. REJEITO o pleito da 

Requerida no que concerne à juntada de documento original que comprove 

a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma 

vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso 

de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais 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. 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 inequivocamente 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 DO 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 do débito, e a ilegitimidade da 

inscrição do nome do autor é medida que se impõe. Sendo assim, evidente 

que, no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. 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. Conforme entendimento firmado na jurisprudência 

pátria, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, 

sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, 

que se presumem. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso não destoa: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOAVEL E 

PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR – Recurso conhecido e 

Desprovido. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. A indenização por dano moral deve ser fixada 

em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, 

atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento 

da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APL: 00016598920138110007 

122566/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

01/02/2016) 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. 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 
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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. 

Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora possui 

gravames posteriores àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que tais gravames estão sendo 

discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelas 

mesmas razões acima apostas, indefiro o pedido contraposto. Por fim, 

rejeito o pedido da requerida de condenação da autora por litigância de 

má-fé, já que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos 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, 

determinando a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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 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: 1002387-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTANA SOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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 do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/04/2017 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: 1002387-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTANA SOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002387-14.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 6127174), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, 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. 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: 1003021-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA CRISTINA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003021-10.2016.8.11.0006 Requerente: 

Gessica Cristina Caetano Da Silva Requerido: Claro S/A 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. Primeiramente REJEITO a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela requerida, posto que o comprovante de endereço 

juntado pela parte autora está em nome de sua genitora, conforme se 

infere dos documentos pessoais acostados com a inicial. Não havendo 

mais 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 de 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 áudio em que a autora 

contrata os serviços da requerida. Entretanto, assim não o fez. Mesmo na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 105 de 466



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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, 

CONDENO a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de 

R$ 8.000,00 (oito 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, bem 

como determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 1003033-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELY CONCEICAO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003033-24.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

A parte requerente requereu a desistência desta ação, conforme petição 

juntada em Evento Id. nº 6036882. 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 

desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. 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. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/04/2017 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: 1002359-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002359-46.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 6110812), e não consta nos autos 
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qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, 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. 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: 1006486-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA OVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 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: 1006561-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA GUACASSI (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/03/2018 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: 1003031-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELY CONCEICAO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003031-54.2016.8.11.0006 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 em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5884234), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, 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. 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: 1006562-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIERES NATAL JERONIMO BIANCHINI (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:

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: 

21/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA (REQUERENTE)

SOFIA ROSA GATTASS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010289-93.2016.8.11.0006 Requerente: 

Sofia Rosa Gattass Costa, e Bianca Jorge Da Cunha Carneiro Costa 

Requerido: B2W Companhia Digital, e GOL Linhas Aéreas S.A. VISTOS 

ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA 

INDEVIDA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, em que a requerente Bianca 

alega que entrou no site da requerida Submarino (B2W Companhia Digital) 

para comprar passagens com destino a São Paulo-SP. No momento da 

compra, escolheu a empresa Aérea Gol e optou pelo pagamento no cartão 

de crédito, utilizando-se do cartão de crédito da autora Sofia. Aduz que no 

momento de finalizar a compra aparecia uma mensagem na tela pedindo 

para “tentar novamente mais tarde”, tendo a autora tentado efetuar a 

compra por diversas vezes, mas, ao final, sempre aparecia a mesma 

mensagem, dizendo para tentar novamente mais tarde. Afirma a autora 

Bianca que como não conseguiu comprar a passagem no dia 13/09/2015, 

pois sempre dava erro na hora de finalizar a compra, no dia 19/09/2015 

ela tentou novamente, e no dia 19/09/2015, a compra foi finalizada e ela 

recebeu um e-mail com a confirmação da compra, além das informações 

dos assentos e localizador. Sustenta que que no dia 13/10/2015, quando a 

autora Sofia recebeu a fatura do cartão de crédito, ela constatou que 

haviam duas cobranças de passagens da requerida, referentes à compra 

que não foi finalizada. Argumenta ter tentado por diversas vezes 

solucionar o caso junto à requerida Submarino (B2W Companhia Digital) 

por telefone, sem êxito, e ainda que tais ligações geraram prejuízo 

material, com os valores pagos pelas ligações. Ao final requer a repetição 

do indébito referente aos valores pagos indevidamente pelas autoras 

pelas passagens e pelas ligações tentando resolver um problema causado 

pelas requeridas, bem como a condenação em danos morais. No caso, 
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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. 

Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida 

VRG Linhas Aéreas S/A, posto que integra a cadeia de fornecimento do 

serviço ao consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo 

da ação, na medida em que todos os sujeitos da cadeia produtiva de 

consumo são responsáveis solidariamente, sendo facultado ao 

consumidor a escolha contra quem quer demandar. Não havendo mais 

preliminares, passo à análise do mérito. 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 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. 

A requerida VRG alega que tais eventos ocorreram pela má prestação no 

serviço por parte da agência de viagens, e que a VRG não pode efetuar 

quaisquer alterações e/ou cancelamentos em tais passagens, sendo 

necessário contatar diretamente a empresa responsável pela 

intermediação da compra, não havendo como imputar à VRG qualquer 

responsabilidade pelos danos alegados. A requerida SUBMARINO 

VIAGENS LTDA. (B2W), afirma não ter havido falha na prestação de 

serviço, pois não constatado erro sistêmico na data que a autora adquiriu 

os bilhetes, e que ainda que não tenha ocorrido um erro sistêmico e 

considerando que as passagens foram pagas por meio de cartão de 

crédito, a Ré esclarece que não possui competência para estornar os 

valores, mas, apenas para requerer o estorno junto à administradora do 

cartão de crédito, o que já foi feito. Alega que não praticou qualquer ato 

ilícito apto a ensejar sua condenação em danos morais, não havendo que 

se falar ainda em repetição de indébito. Em que pesem as alegações das 

requeridas, entendo que razão não lhes assiste. O fato da cobrança ser 

indevida é incontroverso nos autos, sustentando a SUBMARINO VIAGENS 

LTDA. (B2W), em sua defesa, que “não possui competência para estornar 

os valores, mas, nas para requerer o estorno junto à administradora do 

cartão de crédito, o que já foi feito”. Ocorre que a falha ocorreu no serviço 

prestado pela demandada quando da tentativa frustrada de compra de 

passagem em seu site, tendo o valor da mercadoria sido cobrado sem que 

a compra fosse efetivada, e mesmo após inúmeros contatos da autora 

buscando junto à requerida solucionar o equívoco da cobrança, não 

obteve êxito, tendo a requerida continuado a efetuar os descontos na 

fatura do cartão de crédito da autora. A alegação de que teria requerido o 

estorno junto à administradora de cartões de crédito mostra-se irrelevante, 

pois a administradora não pode responder por ato lesivo causado pela 

empresa vendedora, única responsável por repassar o lançamento de 

débito decorrente de compra e venda. E, ainda que assim não fosse, 

sequer restou comprovado o referido reembolso, o qual, caso tenha 

havido, é questão a ser discutida exclusivamente entre a demandada e a 

empresa do cartão de crédito, não podendo o consumidor lesado ser 

submetido aos desmandos da empresa ré. Constatados o dano e a falha 

na prestação do serviço, cumpre analisar-se a ocorrência do dano moral. 

Conforme se observa dos fatos narrados e das provas trazidas aos 

autos, houve falha na prestação dos serviços, tendo o consumidor sido 

lesado financeiramente. Além disso, a fim de solucionar o problema, 

enfrentou o demandante dificuldades e resistência que extrapolaram os 

meros aborrecimentos, ao contrário do que tenta fazer crer a ré; logrou 

demonstrar, ainda, sua total boa-fé ao buscar a resolução do problema de 

forma amigável e também administrativamente, sem obter êxito, agindo a 

demandada em flagrante desrespeito ao consumidor, razão por que deve 

responder pelos danos extrapatrimoniais por ele sofrido. 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$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Com relação ao pedido de repetição de indébito do valor 

indevidamente cobrado pela compra não realizada, tenho que merece ser 

acolhido. Comprovado o desconto indevido, outra medida não há a não ser 

condenar a reclamada a restituir o valor pago indevidamente, o que deve 

ser feito em dobro, para que seja cumprido o disposto no parágrafo único 

do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e tendo a autora 

comprovado o desconto indevido em seu cartão de crédito de R$ 

1.453,32, deve a requerida restituir em dobro o valor descontado 

indevidamente, o que perfaz o montante de R$ 2.906,64 (dois mil 

novecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos). No que diz 

respeito ao valor pago pelas ligações, no valor de R$ 502,32 (quinhentos e 

dois reais e trinta e dois centavos) entendo que deve ser restituído à 

autora de forma simples, pois não evidenciada a hipótese do parágrafo 

único, do art. 42 do CDC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para CONDENAR as reclamadas 

solidariamente a: a) RESTITUIR, em dobro, às partes reclamantes, o valor 

indevidamente descontado no cartão de crédito, e que perfaz o total de R$ 

2.906,64 (dois mil novecentos e seis reais e sessenta e quatro 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; b) RESTITUIR, de forma simples, às 

reclamantes, o valor das ligações efetuadas pela autora, no total de R$ 

502,32 (quinhentos e dois reais e trinta e dois 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 c) PAGAR à partes reclamantes, a título de 

danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis 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. 

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: 8011824-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PACHORI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011824-57.2016.8.11.0006 Vistos etc. Deixo de apresentar o 
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relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SIDNEY PACHORI DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que embora não tenha 

contratado com a parte Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. A Requerida, devidamente intimada, não compareceu 

à audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua revelia. 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. 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 outras negativações preexistentes. Ante o 

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. 

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. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NABIA MARIA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 1003654-21.2016.8.11.0006 Requerente: 

Nabia Maria Evangelista Ferreira Requerido: Vivo S/A 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega que 

teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente por 

débito que desconhece. 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 de 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 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 DO 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. 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. 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. Reputa-se assim existente a 
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relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida 

discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 

(oito 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, bem como 

determino a exclusão definitiva do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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 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: 1006563-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON VALADARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 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: 1003030-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELY CONCEICAO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1003030-69.2016.8.11.0006 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 em que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro 

de devedores indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5854006), e não consta 

nos autos qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia 

da parte promovente, 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. 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: 1006565-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERREIRA 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:

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: 

21/03/2018 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: 8012203-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012203-95.2016.8.11.0006 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 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a autora alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 5780098), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, 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. 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: 1006566-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 110 de 466



ADRIANO PENHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 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: 1006567-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE MARIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/03/2018 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: 8012202-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LADY ANNE NOLASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8012202-13.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora alega 

que teve seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de 

Audiência (Evento Id. nº 5035221), e não consta nos autos qualquer 

justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, 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. 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: 8010794-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CARDOSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Projeto de sentença Processo: 8010794-84.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes no ID 3323667, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAMARA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002482-44.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a autora 

alega que teve seu nome inserido no cadastro de devedores 

indevidamente. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 6066027), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para sua ausência. Diante da contumácia da parte 

promovente, 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. 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: 8010920-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO (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 CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010920-37.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ALESSANDRA APARECIDA DE 

CASTRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido de justiça 

gratuita, posto que o recorrente deixou de comprovar sua 

hipossuficiência, visto que o documento juntado no ID nº 9291820 não tem 
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o condão de demonstrar a hipossuficiência da parte. Intime-se o 

reclamante, para comprovar o recolhimento do preparo recursal, em 48 

horas, sob pena de deserção. Às providências. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012187-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS DA SILVA (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)

 

Processo: 8012187-44.2016.8.11.0006 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. Ante o 

exposto, 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 1002628-85.2016.8.11.0006 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 DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS em que a autora alega que teve 

seu nome inserido no cadastro de devedores indevidamente. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 6065784), e não consta nos autos qualquer justificativa para 

sua ausência. Diante da contumácia da parte promovente, 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. 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: 8011936-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDES APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo: 8011936-26.2016.8.11.0006 Reclamante: 

Neides Aparecida De Souza Reclamada: Banco Do Brasil 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. 

DECIDO. Versam os autos sobre AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. Compulsando os autos, verifica-se no Evento Id. nº 5874146 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006810-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ- UNOPAR, (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: 07/05/2018 Hora: 16:15 (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: 1006810-80.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LETICIA OLIVEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ- UNOPAR, 

Vistos, etc. Em síntese, a parte autora alega ter realizado a inscrição do 

vestibular oferecido pela Requerida, tendo em vista a sua gratuidade. 

Sustenta a autora, que após a aprovação no vestibular, decidiu não 

ingressar na faculdade. Contudo, informa o Requerente que a Ré passou 

a lhe cobrar o valor da mensalidade, alegando que estava em atraso, no 

entanto, sustenta a Requerente, que jamais se matriculou no curso 

oferecido pela Requerida. Aduz ainda, que ao tentar realizar compras no 

crediário em loja popular da cidade, foi informada que seu nome estava 

restrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Deste modo, requer a 

tutela de urgência para o fim de determinar que a Requerida exclua o nome 

do requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É 

o necessário. Os fatos narrados na inicial, bem como os documentos a ela 

acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da existência de 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão de 

antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo da 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 
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antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino a Requerida que 

providencie, a retirada do nome da Requerente dos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, referente aos contratos n. 168263337, 

169135160, 170437912, 171586203, 172778355, débitos no valor total de 

R$ 1.478,01 (mil quatrocentos e setenta e pito reais e um centavo), até 

decisão ulterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados da intimação desta 

decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, 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 e intime-se a parte promovida, nos termos e 

forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa 

de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, 

com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal Assinado eletronicamente por: JOSEANE 

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 12019987 18030216063339300000011823942

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012361-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCHINI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE (REQUERIDO)

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

8012361-87.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LAURA FRANCESCHINI 

MACEDO REQUERIDO: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, SECRETARIA 

MUNIPAL DE SAÚDE DECISÃO Compulsando o processo, verifica-se que 

LAURA FRANCESCINI MACEDO ANTUNES ajuizou a presente Ação de 

Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Específica, em face do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES e ESTADO DE MATO GROSSO, onde busca o 

fornecimento de medicamento (Enoxaparina Sódica - Clexame) não 

incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, consoante parecer 

técnico no NAT. (Id 2456363) O Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, por 

meio de uma proposta de afetação, determinou a suspensão, em todo 

território nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos, onde 

a referida controvérsia esteja estabelecida, conforme aresto abaixo: 

“ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO 

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação 

da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de 

medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério 

da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) . 2. Recurso 

especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I 

do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)”. Assim 

sendo, determino a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos 

do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 02 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000254-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO DA CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1000254-28.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VALMIRO DA CRUZ DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em síntese, 

a parte Requerente alega que foi surpreendida com a informação de que 

seu nome estava com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Aduz ainda, que em consulta ao SPC/SERASA constatou que a 

negativação foi feita pela Requerida, referente ao débitos no valor total de 

R$182,80 (cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos), do qual a parte 

autora desconhece a procedência. Afirma ainda a Requerente, que jamais 

manteve qualquer vínculo com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, 

razão pela qual recorre ao judiciário. Deste modo, requer a tutela de 

urgência para o fim de determinar que a Requerida exclua o nome do 

requerente dos órgãos de restrição. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceitua os 

artigo 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 há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, anterior à discutida na presente lide e de empresas 

distintas. Desse modo, revendo entendimento anterior, 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 diversas anotações existentes. Assim, nos termos do 

dispositivo legal retro apontado, 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. Designe-se data para 

realização de audiência para tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se a 

parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos 

autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres-MT, 02 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juíza de Direito 

Cooperador

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA BERTAGLIA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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Processo nº 8010071-65.2016.8.11.0006 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. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARILZA BERTAGLIA DA SILVA ME em face de BANCO SANTANDER 

S.A., em que a parte autora alega que foi surpreendida com o recebimento 

de notificação oriunda do Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de 

Cáceres/MT, dando conta de suposto débito relativo a uma duplicata 

mercantil por indicação de nº 13738, no valor de R$ 2.098,72 (dois mil e 

noventa e oito reais e setenta e dois centavos), apresentado para 

protesto pela instituição Requerida em 10/dezembro/2014, e protestado em 

16/dezembro/2014. Sustenta que conforme Certidão Positiva de protesto, 

figura como cedente do título protestado a empresa GRAN –ARTE PORTO 

COMERCIO ATACADISTA E VA, e que o presente caso não se trata de 

desacordo comercial, mas sim de inexistência de relação comercial, vez 

que a Requerente não guarda relação, e jamais fez negócios, transações, 

ou manteve qualquer outra espécie de contato com a empresa cedente, ou 

ainda com a Requerida. Ao final requer a declaração da inexistência do 

débito, com o cancelamento definitivo do protesto e a confirmação dos 

efeitos da tutela antecipada, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Em sua contestação, a 

requerida arguiu ilegitimidade passiva, afirmando tratar-se de 

endosso-mandato, onde o banco seria mero apresentante do título levado 

à cobrança, não havendo que se falar em responsabilização do banco 

pelo cumprimento das obrigações decorrentes do mandato outorgado pela 

sacadora. Narra a requerida que firmou contrato com a credora 

GRAN-ARTE PORTO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, e, 

logo, o banco não teria a obrigação de verificar se a causa do título lhe 

enviado para a cobrança é verídica, ou se é devida, posto que atua como 

mero mandatário da cedente/credora, e se eventualmente houve algum 

erro na emissão do título, tal fato só poderia ser imputado à empresa 

credora. De início, observa-se que tocante à aventada ilegitimidade da 

requerida, sigo o entendimento de que a mera existência do 

endosso-mandato, por si só, não afasta a legitimidade do banco 

mandatário para figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva a 

declaração de nulidade do título e o cancelamento do protesto. “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - ANULAÇÃO DE TÍTULO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DUPLICATA SEM ACEITE -PROTESTO- INDEVIDO- ENDOSSO -MANDATO 

-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO 

QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - Preliminar 

afastada, recurso conhecido e desprovido. 1-A mera existência do 

endosso-mandato, por si só, não afasta a legitimidade do banco 

mandatário para figurar no polo passivo de demanda em que se objetiva a 

declaração da nulidade do título e do aponte cambiário levado a efeito. 

Mesmo em caso de endosso-mandato, o mandatário tem o dever de 

verificar a regularidade formal do título de crédito enviado a protesto para 

cobrança, pois a mera existência de outorga de poderes não é suscetível 

de afastar a ilicitude do protesto de duplicata fria ou simulada. 2-O 

protesto indevido de duplicata sem aceite acarreta lesão à honrada do 

sacado, passível de indenização por danos morais. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado em obediência aos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, examinando-se as peculiaridades de 

cada caso e a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a 

condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos 

fatos que originaram o a ser ressarcido. Mantém-se o valor quando, em 

relação ao caso concreto, guarda razoabilidade e proporcionalidade.” 

(TJMT, Ap 65984/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 

19/07/2017) Superada esta fase, reporto-me à questão de fundo. A 

duplicata é título causal, e como tal, é essencial a comprovação da relação 

mercantil, com efetiva entrega da mercadoria ou a prestação de serviços 

contratada. Embora o banco tenha efetivado a cobrança e protesto com 

base em endosso-mandato, é inequívoco que nesses casos o banco 

assume o risco e a responsabilidade pelas consequências de eventual 

protesto indevido. Assim, ao receber o título, mediante endosso, o Banco 

deveria ser cauteloso a ponto de verificar a origem do crédito em 

cobrança. Não sendo diligente, corre o risco de promover protesto de título 

inexigível ou nulo, o que aconteceu no caso, já que durante o processo 

não comprovou a “causa debendi”. Como deve tomar as devidas 

precauções a respeitos dos títulos que vão ser levados a protesto, sua 

negligência impõe o dever de indenizar eventuais prejuízos advindos do 

aponte indevido. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Afinal, não se espera, que o nome da empresa seja protestado por título 

indevido. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados 

à vítima pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, 

Savatier oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento 

humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo 

atentado à reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral, EM ESPECIAL CERTIFICAR-SE DA VERACIDADE 

DOS TÍTULOS COBRADOS. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever de a ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré 

e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela 

parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

dor e/ou o 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 e 

severidade. Argumente-se ainda 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”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. 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 parte requerida. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para: DECLARAR a inexistência do débito referente à 

Duplicata Mercantil nº 13738; CONFIRMAR a antecipação de tutela 

concedida e DETERMINAR o cancelamento definitivo do protesto; 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante, a título de 

danos morais, a 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; Havendo o pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. 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. RAMON FAGUNDES BOTELHO JUÍZA DE DIREITO 

COOPERADOR

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012652-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA STEFANI ROCHA GARCIA (REQUERENTE)

ERNESTA STEPHANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

KEICIANE CAMPOS SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8012652-87.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ERNESTA 

STEPHANI ROCHA e ANGELA STEFANI ROCHA em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S.A, alegando que a primeira Requerente entregou à sua filha, 

segunda Requerente, uma folha de cheque de sua titularidade do Banco 

Itaú no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta Reais), o qual foi depositado na 

conta da autora Angela, agencia do Requerido, em 09.04.2015 e 

compensado no dia 13.04.2015. Ocorre que dias depois, a proprietária da 

loja “Todachik” entrou em contato com a autora Angela, informando-a que 

estava em posse da supracitada cártula que havia voltado por 

insuficiência de fundos. Assim, a autora entregou à empresária outro 

cheque no mesmo valor para pegar a cártula em discussão e descobrir o 

que havia ocorrido. Na agência do Banco Itaú foi confirmado que o cheque 

devolvido havia sido compensado pelo Banco do Brasil e, por esta razão, 

deveria ter sido arquivado pelo mesmo, não havendo justificativa para que 

este tivesse em circulação. No Banco do Brasil foi confirmado que o 

cheque foi depositado. Posteriormente, apurou-se que a empresária havia 

recebido outro cheque devolvido por insuficiência de fundos (de 

titularidade de terceiro) e, por equívoco, a cártula da autora foi entregue à 

esta. É a síntese necessária. Foi decretada a revelia do Requerido no ID 

8732009. 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. 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, cabendo ao mesmo provar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. O banco Requerido sustenta que não 

houve demonstração de sua conduta ilícita, nem caracterização de dano 

moral. Ademais, a empresária que estava em posse do cheque 

reconheceu o erro e logo o saneou. É incontroverso que a autora teve o 

cheque de sua titularidade em circulação quando este deveria estar 

arquivado, uma vez que compensado, conforme demonstra os extratos 

bancários anexados à inicial. Por um equívoco do Banco Requerido, a 

autora teve sua cártula devolvida por insuficiência de fundos e foi 

cobrada indevidamente por um débito inexistente. Portanto, é evidente a 

falha na prestação de serviço do Requerido, cuja responsabilidade é 

objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. 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. A conduta do 

Requerido configura danos morais in res ipsa nos termos da Sumula 388 

do STJ: “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”. 

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, bem como o valor da negativação. 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: a) 

CONDENAR o reclamado 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; 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. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juíza de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010758-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CASTELO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8010758-76.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

LUCIANO CASTELO MORAES em desfavor de EXTRA HIPERMERCADO, 

alegando que no dia 26.11.2014 estacionou seu veículo no 

estacionamento do Requerido, no intuito de almoçar e realizar compras. 

Ocorre que após o almoço, retornou ao veículo e constatou que o vidro 

lateral traseiro estava quebrado, com a lataria forçada e seus pertences 

haviam sido furtados. Narra que estava de viagem para Curitiba-PR, onde 

iria participar de curso de aperfeiçoamento, sendo que no interior do 

veículo estava computador com acessórios, máquina fotográfica e itens 

de uso pessoal, os quais foram subtraídos. Após o ocorrido, chamou o 

segurança do estacionamento que informou ao chefe, Bruno Oliveira, 

realizando procedimentos internos e registrando Boletim de Ocorrência. 

Informa que o Requerido se negou a ressarci-lo do prejuízo sofrido. 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. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. 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 aduz que o estacionamento onde ocorreu 

o furto é administrado por empresa terceirizada, denominada Auto Park. 

Portanto, somente esta tem legitimidade para responder por eventuais 

danos. Em que pese a administração do estacionamento ter sido delegada 

à empresa terceirizada, trata-se de serviço oferecido para comodidade 

dos clientes do Requerido, que assumiu o risco de qualidade do serviço ao 

oferta-lo. Assim, sua responsabilidade é solidária e objetiva conforme 

disciplina do Código de Defesa do Consumidor (art. 12 e 14), razão pela 

qual rejeito a preliminar suscitada. A preliminar de inépcia da inicial se 

confunde com o mérito, pois demanda análise das provas produzidas, 

portanto, com o mesmo será analisada. 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 
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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. Quanto ao mérito, o Requerido 

argumenta que as provas produzidas pelo autor não demonstram que os 

itens informados tenham sido subtraídos no momento do furto, tampouco 

qual foi a extensão do dano ao veículo, não havendo nexo de causalidade 

entre qualquer conduta da ré e os danos experimentados. Desta forma, 

também não estão presente os pressupostos a ensejar a reparação por 

danos morais. Compulsando aos autos, verifico que o autor o instruiu com 

Registro de Ocorrência no Estacionamento, registrado nas dependências 

do Requerido; Boletim de Ocorrência; nota fiscal do notebook; passagem 

aérea; comprovante de inscrição de curso; cupom fiscal de refeição. É 

incontroverso que o autor teve seu veículo arrombado no estacionamento 

disponibilizado pelo Requerido. Inclusive, extrai-se do Registro de 

Ocorrência que a constatação realizada pelo chefe do estacionamento, 

Bruno Perikys de Oliviera, do vidro esquerdo quebrado no automóvel do 

autor. Consoante à sumula 130 do STJ, a empresa responde, perante o 

cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu 

estacionamento. A supracitada súmula consagrou o que se tem chamado 

de redução do módulo da prova, quando o ônus probatório a cargo do 

consumidor é restringido, bastando a demonstração de que o veículo 

objeto de furto estava no estacionamento da empresa quando do fato, 

conforme fotos, B.O. registrando o sinistro, e nota fiscal do aparelho 

furtado de dentro do veículo documentos esses trazidos parcialmente pela 

parte autora com a inicial (nota fiscal do notebook). Os elementos de prova 

apresentados confirmam suficientemente a presunção de veracidade do 

sinistro ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado. 

Sendo assim, provada a ocorrência do dano nas dependências do 

supermercado é dever da demandada indenizar os danos materiais 

ocasionados à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), 

pois, trouxe aos autos nota fiscal do notebook no valor de R$ 4.232,88 

(quatro mil e duzentos e trinta e dois Reais e oitenta e oito centavos). 

Ademais, comprovou que estava em viagem, portanto, logicamente 

transportando vestuários e demais itens de uso pessoal. Quanto ao dano 

moral, este decorre naturalmente do ato, que ultrapassa o mero 

aborrecimento cotidiano. É evidente o abalo moral do cliente que teve o 

veículo arrombado e seus bens subtraídos enquanto almoçava. O 

estabelecimento que oferta o serviço de estacionamento, deve responder 

ante a quebra de confiança com o consumidor, eis que a parte autora 

depositou o seu bem na expectativa de que lá estaria seguro, podendo 

realizar a sua refeição com tranquilidade. 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$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR o Requerido a pagar ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), por danos materiais quantia a ser corrigida pelo INPC desde a 

data do fato e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação, e ainda, a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento à parte autora 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. 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. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juíza 

de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011362-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON WESLEY ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8011362-03.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SUMMER TOUR VIAGENS E EVENTOS 

LTDA - ME em desfavor de WELLIGTON ALVES FERREIRA, alegando que 

o Requerido é o responsável pelo grupo contratou seus serviços, 

conforme contrato anexado à inicial. Entretanto, o cheque dado em 

pagamento foi recusado pelo banco por insuficiência de fundos. 

Decretada a revelia do Requerido no ID 4957990. Assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do 

Código de Processo Civil. 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. A pretensão do autor se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrado por meio do 

contrato e cheque emitido, cujo débito não foi impugnado pela parte 

requerida. Assim, partindo dessa premissa, entendo que a pretensão da 

autora se mostra amparada documentalmente, portanto, a procedência da 

demanda é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno o 

reclamado a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

Reais), devendo ser acrescido ainda, de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar a partir da primeira apresentação e o faço, com resolução 

de mérito, a teor do que dispõe o 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. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011708-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8011708-51.2016.8.11.0006 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 MARLENE 

DAS GRAÇAS FORNACIARI TEIXEIRA em desfavor de COMPANHIA DE 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, alegando que 

possuía um contrato de financiamento com o Requerido e este, em 

17.07.2013, ajuizou Ação de Busca e Apreensão (Processo 

5711-34.2013.811.0006 em tramite na 3ª Vara Cível de Cáceres-MT), sob 
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o argumento que as parcelas 39 e 41 estavam em atraso. Narra que a 

busca e apreensão do veículo foi deferida liminarmente nos autos, cujo 

cumprimento ocorreu no estacionamento da prefeitura municipal, local de 

trabalho da autora. Prossegue relatando que conseguiu reverter a decisão 

em sede de Agravo de Instrumento, comprovando que todas as parcelas 

estavam quitadas. No entanto, não foi possível cumprir o mandado de 

restituição porque o ora Requerido havia recolhido o veículo e leiloado-o, 

razão pela qual o valor do bem foi convertido em perdas e danos. A ação 

foi julgada improcedente e transitada em julgado em 30.07.2014. Aduz que 

ficou sem veículo por 1003 dias por culpa da Requerida que ajuizou 

indevidamente a Ação de Busca e Apreensão quando estava adimplente, 

causando-lhe enormes transtornos e frustrações, razão pela qual requer 

a reparação por danos morais. 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. O Requerido sustenta que não 

houve nenhuma irregularidade na Busca e Apreensão proposta, pois a 

autora estava inadimplente pagando a parcela 39 somente após o leilão do 

bem. Ademais, a parte autora já foi devidamente compensada pelo fato do 

veículo ter sido vendido, levantando naqueles autos o valor de R$ 

82.075,64 (oitenta e dois mil e setenta e cinco Reais e sessenta e quatro 

centavos) .  Ext ra io  da sentença pro fer ida nos  au tos 

5711-34.2013.811.0006: “O fato é que nas fls. 62 e 64 a ré demonstrou ter 

procedido com o pagamento no Banco da Amazônia das parcelas 39 e 41 

do contrato, sendo estas as mesmas em que são objeto desta ação. Na 

impugnação, a autora não refutou referidos pontos. Portanto, nesta toada, 

encontra-se a ação despida da necessária comprovação da mora. (...)” O 

exercício do direito de ação promovido pelo Requerido não retira dele o 

dever de indenizar a parte adversa quando comprovada a ocorrência de 

danos. Em que pese a autora ter sido ressarcida quanto aos danos 

materiais sofridos, não pode passar despercebido que a conduta do 

Requerida lhe causou danos extrapatrimoniais, pois a autora vivenciou 

situação vexatória ao ter seu carro apreendido, passando a imagem de má 

pagadora. Ademais, a perda da posse do veículo por mais de três anos 

gerou à autora infortúnios e dissabores que ultrapassam o mero 

aborrecimento cotidiano. Tal situação decorreu do ato praticado pelo 

Requerido que ajuizou busca e apreensão do veículo quando a autora 

estava adimplente com o contrato, conforme comprovado naqueles autos, 

portanto, está demonstrado o nexo de causalidade entre o ato do 

Requerido e os danos causados. Logo, o dano está configurado, cabendo 

ao Requerido repará-lo, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Em 

casos análogos o TJMT já se posicionou pela reparação dos danos 

morais: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – MORA – INEXISTÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA – 

RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTIFICAÇÃO – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE E EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE 

DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO 

– REGIMENTAL DESPROVIDO. A ação de busca e apreensão do 

Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser julgada improcedente, quando o 

devedor fiduciante comprova o adimplemento de suas obrigações e ilide a 

mora que lhe é imputada pelo credor fiduciário. Ajuizada ação de busca e 

apreensão sem a comprovação da constituição do devedor fiduciante em 

mora, pois não procurado no endereço constante do contrato, sobretudo, 

porquanto comprova supervenientemente o adimplemento das suas 

obrigações, fica configurada a litigância de má-fé do credor fiduciário por 

deduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Deve ser reconhecida a inexistência de débito em relação às parcelas do 

financiamento satisfeitas pelo devedor fiduciante, no tempo e modo 

convencionados no contrato celebrado entre as partes. É cabível a 

condenação do credor fiduciário ao pagamento de indenização por danos 

morais, quando o devedor fiduciante, ao tempo da efetivação da busca e 

apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, se encontrava adimplente 

com as suas obrigações contratuais. (TJMT. AgR 52905/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

FRAUDE. APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDENTE. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DEVIDOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Ação de busca e apreensão indevida e julgada 

improcedente, em razão de fraude. Verifica-se que a autora ajuizou a 

presente ação indenizatória, visando ser reparada pelos danos morais e 

materiais sofridos em razão do indevido ajuizamento de ação de busca e 

apreensão pelo réu, ora apelante, que culminou na apreensão de seu 

veículo. Nas relações de consumo adota-se a teoria da responsabilidade 

objetiva, segundo a qual comprovado o nexo de causalidade entre o ato 

ilícito do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, a reparação 

se mostra devida, contudo adequando os valores das indenizações com 

moderação e razoabilidade. (TJMT. Ap 47356/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) Configurado o dano, 

impende examinar o arbitramento da respectiva indenização. 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, bem 

como o valor da negativação. 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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8. 000,00 (oito 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; 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. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 1002306-65.2016.8.11.0006 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 E MATERIAIS COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN 

em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, alegando que é cliente da 

Requerida do serviço de TV por assinatura, pagando mensalmente o valor 

de R$ 340,00 (trezentos e quarenta Reais) a R$ 400,00 (quatrocentos 

Reais). Entre os serviços contratados está o equipamento “master” que 

grava os programas previamente agendados e permite serem assistidos 

oportunamente. Ocorre que aproximadamente entre 04 a 06 meses 

anteriores ao ajuizamento da ação, o referido aparelho parou de 

funcionar. Assim, o autor comunicou à assistência técnica que agendou e 

reagendou diversas visitas, inclusive trocou o aparelho por outro que 
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também não funcionava. Narra que está pagando pelo serviço sem 

usufruí-lo, pois o problema não foi solucionado. Liminar deferida no ID 

3278861 determinando a troca do equipamento danificado, abstenção de 

emissão de faturas até o restabelecimento do serviço, apresentação pela 

Requerida das ultimas 06 faturas do contrato entre as partes, juntada pela 

Requerida dos áudios de todas as ligações realizadas pelo autor nos 

últimos 06 meses. Multa majorada na decisão proferida no ID 4271847 ante 

a notícia de descumprimento da liminar. No ID 4727805 o autor comunica o 

cumprimento da liminar e requer a execução da multa por descumprimento. 

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. 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. Em sua contestação, a Requerida alega 

que não houve falha na prestação de serviço, pois, a assinatura da parte 

autora está ativa e adimplente, bem como os pedidos de visitas técnicas 

foram atendidos. No mais, argumenta que o autor não produziu provas da 

efetiva falha. Contudo, cabia à Requerida demonstrar que atendeu às 

solicitações do autor nos termos da decisão proferida no ID 3278861. A 

Requerida não comprovou que tenha trocado o aparelho ou que o 

aparelho substituto estivesse funcionando na modalidade contratada. É 

evidente a falha na prestação de serviço oferecido pela Requerida, uma 

vez que o autor estava pagando por um serviço, no entanto, estava 

impedido de usufruí-lo por ineficiência desta. O comportamento 

incompatível da Requerida em se abster de prestar adequadamente o 

serviço, mesmo com a contraprestação adimplida, causou ao autor 

sofrimento que ultrapassa desgosto corriqueiro. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração do Requerido, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. 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. Quanto ao pedido 

de execução da multa por descumprimento, observo que a Requerida 

tomou ciência da liminar deferida em 10.11.2016, vindo a cumpri-la 

somente em 28.01.2017. Assim, condeno a Requerida ao pagamento pelo 

descumprimento da liminar proferida no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e 

novecentos Reais), conforme cálculo apresentado no ID 4727805. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR a Requerida 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; c) CONDENAR a Requerida ao pagamento pelo 

descumprimento da liminar proferida no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e 

novecentos Reais). 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. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011376-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Processo: 8011376-84.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por APARECIDO FERREIRA em desfavor 

de AGIPLAN, alegando que realizou contrato de empréstimo com o 

Requerido no ano 2012, valor 650,00 (seiscentos e cinquenta Reais), o 

qual seria descontado da conta do autor em parcelas no montante de R$ 

129,00 (cento e vinte e nove Reais). Após 08 parcelas, os descontos 

cessaram acreditando o autor que havia quitado o débito. Entretanto, no 

ano de 2015 a Requerida voltou a realizar descontos. Em contato com a 

mesma, essa alegou que ainda faltavam quatro parcelas, contudo, tais 

lançamentos perduraram até a propositura da ação. Aduz, ainda, que a 

Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito em 

29.05.2014 e o manteve mesmo após debitar os valores de sua conta. 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. 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. A Requerida alega que o autor realizou o contrato em 

janeiro/2012 no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta Reais) 

divididos em 12 parcelas no quantum de R$ 129,00 (cento e vinte e nove 

Reais). Ocorre que após o desconto de 08 parcelas, o autor modificou sua 

conta impedindo que houvesse quitação do débito. Contudo, há cláusula 

contratual de que na impossibilidade de debitar na conta informada, a 

Requerida poderia buscar por outras contas e realizar o débito nestas. 

Assim, prosseguiu com os lançamentos no ano de 2015. A Requerida 

trouxe aos autos demonstrativo do débito no qual aponta a liquidação de 

05 parcelas e sete em aberto. Observo que no supracitado documento 

constam os mesmos dados de conta dos extratos bancários 

apresentados pelo autor. A Requerida não comprovou que os primeiros 

descontos foram realizados em conta diversa que, alterada, impossibilitou 

prosseguir com a quitação do contrato. Ademais, não faz sentido que, 

possuindo meios para tal, tenha esperado por três anos para prosseguir 
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com os descontos. Ressalto que no demonstrativo do débito não houve 

amortização das sete parcelas comprovadamente descontadas entre 

dezembro/2015 a julho/2016, conforme extratos bancários juntados pelo 

autor. Assim, ante as provas produzidas, tenho que a mora decorreu por 

culpa da Requerida que não realizou os lançamentos nos termos do 

contrato. Ademais, nota-se que mesmo após prosseguir com os 

descontos, manteve o nome do autor no cadastro restritivo de crédito. 

Portanto, evidente a falha na prestação de serviço da Requerida, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 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. 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. No que tange o pedido de repetição de indébito, 

considerando que a parte autora não comprovou que os descontos 

tenham sido além das 12 parcelas contratadas, entendo que indevido. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para: a) CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento, a título de danos morais, 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; c) 

DECLARAR a quitação integral do contrato; 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. 

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. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERIDO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (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 : 

1000150-39.2018.8.11.0005 REQUERENTE: AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA REQUERIDO: FABIANA KROHLING DE SOUZA, 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA Vistos. 1 - Trata-se de pedido de 

terceiro que requer a suspensão do cumprimento da carta precatória de 

arresto por, supostamente, incidir em bem que não pertence aos 

requeridos. Ocorre que a carta precatória menciona, expressamente, as 

matrículas em que o arresto será cumprido, de forma que alegação 

colocada deverá ser formulada junto ao Juízo deprecante. Por outro lado, 

como o produto do arresto continuará litigioso até o julgamento do 

processo principal, não há perigo do bem se perder, garantindo a todos os 

supostos interessados a via ordinária para discutir a questão compleca 

alegada. Assim, INDEFIRO o pleito de suspensão. 2 - Por fim, diante da 

complexidade da questão posta, a ser decidida pelo Juízo do processo 

principal, não vislumbro qualquer ato errôneo do Sr. Oficial de Justiça que 

continuou a cumprir o determinado pelo Juízo, não cabendo a ele decidir 

sobre fatos que não são de sua atribuição. Intime-se. Diamantino, 01 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000150-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERIDO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WELLINGTON SOARES DA SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (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 : 

1000150-39.2018.8.11.0005 REQUERENTE: AMAGGI EXPORTACAO E 

IMPORTACAO LTDA REQUERIDO: FABIANA KROHLING DE SOUZA, 

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA Vistos. 1 - Trata-se de pedido de 

terceiro que requer a suspensão do cumprimento da carta precatória de 

arresto por, supostamente, incidir em bem que não pertence aos 

requeridos. Ocorre que a carta precatória menciona, expressamente, as 

matrículas em que o arresto será cumprido, de forma que alegação 

colocada deverá ser formulada junto ao Juízo deprecante. Por outro lado, 

como o produto do arresto continuará litigioso até o julgamento do 

processo principal, não há perigo do bem se perder, garantindo a todos os 

supostos interessados a via ordinária para discutir a questão compleca 

alegada. Assim, INDEFIRO o pleito de suspensão. 2 - Por fim, diante da 

complexidade da questão posta, a ser decidida pelo Juízo do processo 

principal, não vislumbro qualquer ato errôneo do Sr. Oficial de Justiça que 

continuou a cumprir o determinado pelo Juízo, não cabendo a ele decidir 

sobre fatos que não são de sua atribuição. Intime-se. Diamantino, 01 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em substituição 

legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001478-38.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Segurança Publica do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - 052.959.504-41 (PROCURADOR)

 

INTIMO O PATRONO DO REQUERENTE PARA QUERENDO MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA REQUERIDA

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001645-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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rodolfo de oliveira martins OAB - MT0002297A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001645-55.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: RODOLFO DE OLIVEIRA 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. I - O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização 

do cálculo de liquidação, encaminhe os documentos elencados no art. 3º, 

§ 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. II - Após o 

retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

Precatório nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído 

com os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 

Cumpra-se. Diamantino, 01 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-26.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010143-26.2014.8.11.0005 REQUERENTE: ROBSON ROGERIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 

Considerando a existência de recurso inominado pendente de análise nos 

autos, recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 01 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito ,

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000207-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000207-57.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: RAMON DE OLIVEIRA MARTINS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - Primeiramente, 

cite-se o Requerido para que, querendo, oponha embargos no prazo legal, 

devendo a Sra. Gestora certificar nos autos. II - Após, remeta-se os autos 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM para liquidação 

do débito. Para a efetiva realização do cálculo de liquidação, encaminhe os 

documentos elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por 

malote digital/e-mail. II – Com o retorno dos autos, bem como com o aporte 

do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Cumpra-se. Diamantino, 01 de 

março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SENA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de abril de 2018, às 13h00min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino-MT, 01 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001071-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NATILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de abril de 2018, às 14h00min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino-MT, 01 de março de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDENEI GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Processo: 1000926-73.2017.8.11.0005 Parte 

autora: Edenei Gomes Neto Advogada: Angélica Rodrigues Maciel Parte 

requerida: Ernandes José de Souza - ausente Data e horário: 02 de março 

de 2018, 13h00min. PRESENTES Juíza Leiga: Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Parte autora: Edenei Gomes Neto Advogada: Angélica Rodrigues 

Maciel Data e horário: 02 de março de 2018, 13h00min Testemunhas do 

autor que compareceram à audiência: Antônio Hiroshi Mochizuki, Roberto 

Florentino da Silva e Matildo da Silva Arruda OCORRÊNCIAS Apregoada a 

audiência constatou-se a presença apenas a presença da parte 

reclamante e, compulsando os autos, verifica-se que o autor requereu a 

redesignação da presente audiência, juntando atestado médico 

(12010745). Assim, diante da justificativa apresentada pelo requerido, 

REDESIGNO a presente audiência para ser realizada no dia 02 de abril de 

2018, às 15:00min, saindo os presentes intimados. Intime-se a parte ré 
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para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a 

ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes 

poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte 

(art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol 

para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Jéssica Flávia São Pedro de Lara, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza 

Leiga Edenei Gomes Neto Angélica Rodrigues Maciel Autor Advogada da 

Parte autora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-17.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 – Diante da justificativa apresentada pelo autor REDESIGNO 

a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 

10h00min. 2 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-54.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 – Diante da justificativa apresentada pelo autor REDESIGNO 

a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 

10h00min. 2 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-43.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 – Diante da justificativa apresentada pelo autor REDESIGNO 

a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 

10h00min. 2 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-93.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 – Diante da justificativa apresentada pelo autor REDESIGNO 

a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 

10h00min. 2 - Intimem-se as partes para comparecimento à solenidade, 

consignando no mandado que a ausência do requerido presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da parte 

reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, 

art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 3 – As partes poderão arrolar testemunhas até 

o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo intimá-las ou, 

caso queiram, deverão protocolar o rol para intimação dentro do prazo 

estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 4 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIZEL CEVIRIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 DESPACHO Numero do Processo: 

1000756-04.2017.8.11.0005 REQUERENTE: IVONIZEL CEVIRIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Converto o julgamento em diligência para que o autor preste depoimento 

pessoal perante este juízo. 2 –Designo Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 03 de abril de 2018, às 10h30min. 3 - Intimem-se as 

partes para comparecimento à solenidade, consignando no mandado que 

a ausência do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem 

resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As 

partes poderão arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada 

parte (art. 34), devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o 

rol para intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000775-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HALLANA CAROLINE DE ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(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 DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000775-10.2017.8.11.0005 REQUERENTE: HALLANA CAROLINE DE 

ALMEIDA CAMPOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1 - Converto o 

julgamento em diligência para colheita de depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03 de abril de 2018, às 13h30min. 3 - Intimem-se as partes para 

comparecimento à solenidade, consignando no mandado que a ausência 

do requerido presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante, e da parte reclamante a extinção do processo sem resolução 

de mérito (Lei 9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). 4 – As partes poderão 

arrolar testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), 

devendo intimá-las ou, caso queiram, deverão protocolar o rol para 

intimação dentro do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 20 de janeiro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-23.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DANIEL GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Analisando os autos, observo que a parte reclamante juntou 

apenas “declaração de residência”, documento inviável, da forma como se 

encontra, a comprovar a residência da parte autora nesta comarca. A 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude em 

relação à prestação jurisdicional, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela parte reclamante. Posto isso, DETERMINO que a parte 

autora deve apresente, em 10 dias, sob pena de inépcia da inicial, o 

devido comprovante de residência em seu nome, tais como: contas de 

água, energia e telefone. Caso a conta esteja em nome do cônjuge ou 

companheiro a parte reclamante deve apresentar, em conjunto, a certidão 

de casamento ou declaração de união estável com firma reconhecida em 

cartório. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001123-28.2017.8.11.0005 REQUERENTE: WILMA PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensando o 

relatório conforme autoriza o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, inciso II do CPC, 

haja vista que o processo encontra-se instruído com documentos capazes 

de firmar um julgamento seguro sobre a causa, sendo dispensada a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Pois bem. Em resumo, a 

parte reclamante alega que é revendedora da ora reclamada, e que 

mesmo após o pagamento de boleto referente a campanha 6 da reclamada 

teve seu cadastro bloqueado, sendo impedida de adquirir produtos além 

de receber diversas cobranças. Em razão do exposto, requer a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. Da preliminar. A reclamada alega em sede preliminar a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, 

sob o argumento de que o produto adquirido pela reclamante é recolocado 

no mercado, não sendo destinatária final dos produtos, o que, segundo a 

reclamada, descaracteriza a qualidade de consumidora da reclamante. A 

preliminar merece guarida, uma vez que sendo a parte reclamante 

revendedora da reclamada, esta não é destinaria final dos produtos pois 

possui relação comercial com a reclamada, não havendo o que se falar em 

aplicação do CDC. Nesse sentido, o Tribunal do Rio Grande do Sul já se 

posicionou. Vejamos: RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AVON. 

RELAÇÃO COM A EMPRESA QUE NÃO É DE CONSUMIDORA FINAL. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DIVERGÊNCIA COMERCIAL. PROVA. ÔNUS. 

Mantendo a autora relação comercial com a ré, não há falar em aplicação 

do CDC. Confessando a autora que deve à requerida, não há falar em 

repetição de valores indevidamente pagos. Alegação de que o débito é 

menor que vem desacompanhada de qualquer embasamento, sequer 

argumentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71004447785, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014). Ante ao exposto, ACOLHO a 

preliminar arguida e deixo de aplicar o CDC ao caso em tela. Superada a 

preliminar, passo à análise do mérito. A parte reclamante argumenta que 

teve seu cadastro junto à reclamada bloqueado, sendo impedido de 

realizar compras, outrossim, informa que recebeu diversas cobranças via 

sms pela reclamada por dívida supostamente. Para comprovar suas 

alegações junta os documentos de id. 9725267 – p. 1/4, id. 9725281 – p. 

1/4, id. 9725351 - p. 1/4, e id. 9725484 - p. 1. Argumenta ainda, que em 

virtude do bloqueio de seu cadastro junto á reclamada, sofreu prejuízos, 

haja vista que a revenda dos produtos da reclamada é o seu único e 

exclusivo meio de renda. Ante ao exposto, a parte reclamada pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

condenação da reclamada ao pagamento dos lucros cessantes, bem 

como a abstenção da reclamada de realizar qualquer manifestação 

abusiva, seja para autora, seja para seus familiares, devendo a reclamada 

cessar com as cobranças indevidas. Por outro lado, a parte reclamada 

sustenta que não há nos autos documentos hábil capaz de comprovar o 

pagamento do boleto pela reclamante, não havendo o que se falar em 

cobrança indevida. Expõe, ainda, que não houve negativação do nome da 

reclamante nos órgãos restritivos de crédito a ensejar a condenação da 

reclamada por danos morais, requerendo a improcedência do pedido. A 

ação é parcialmente procedente. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante junta aos autos o boleto referente a campanha de nº 6 

com data de vencimento para o dia 13.04.2017, e comprovante de 

pagamento datando o dia 24.05.2017. Portanto, depreende-se que de fato 

houve o pagamento, ainda que de forma atrasada, do boleto referente a 

campanha 6 da AVON já com os juros devidos, conforme consta no 

documento juntado no id. 9725281 - p. 2 Assim, considerando que houve o 

pagamento do valor discutido nos autos pela reclamante, o débito deve ser 

declarado inexistente. Quanto a suspensão do cadastro da reclamante 

junto à reclamada, é importante mencionar que a empresa possui liberdade 

para agir conforme o seu regulamento interno. Nesse ponto, vislumbra-se 

pelos documentos juntados pela própria autora, que todos os boletos 

referentes as campanhas pelas quais participou foram pagos com 

atrasos, o que justifica a cobrança e até mesmo o bloqueio de seu 

cadastro pela reclamada. Id. 9725267 – p. 1/4, id. 9725281 – p. 1/4. Nesta 

senda, observo que a parte reclamante deu causa para que houvesse a 

suspensão e até mesmo as cobranças realizadas pela reclamada, eis que 

todos os pagamento foram efetivados fora da data prevista, alguns com 

mais de 30 dias de atraso, a exemplo o boleto da campanha 6 da 

reclamada, débito ora discutido nos autos. Consigna-se, ainda, que sequer 

não houve inscrição ou manutenção do nome da reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito, o que apenas corrobora a improcedência do pedido 

de danos morais. Dessa feita, verifico que a reclamada agiu em exercício 
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regular de direito, não havendo qualquer dano aos direitos de 

personalidade da reclamante, devendo o pedido de indenização por danos 

morais ser julgado improcedente. Nesse sentido, vejamos julgado: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTOS REALIZADOS COM 

PELO MENOS 30 DIAS DE ATRASO. COBRANÇA REALIZADA DE FORMA 

DEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO VERIFICADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. 

MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005524004, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

26/06/2015). Por outro lado, o pedido de lucros cessantes é improcedente. 

Isto porque, em que pese a parte reclamante alegue que teve enormes 

prejuízos pela suspensão de seu cadastro junto à reclamada, a autora não 

juntou aos autos qualquer documento hábil capaz de comprovar eventuais 

prejuízos a ensejar a condenação da Requerida. E como se sabe, não há 

presunção nesse sentido, sendo ônus da parte interessada comprovar o 

que deixou de lucrar, o que não foi feito. Vejamos julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. PESSOA 

JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO 

DEMONSTRADO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. LUCROS 

CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO 

Não se conhece do recurso pela ausência do requisito de admissibilidade 

estatuído no artigo 1.010, II, do Código Processual Civil/2015, uma vez que 

as razões da apelação não impugnaram os fundamentos da sentença 

recorrida. RECURSO DO AUTOR 1. A transferência de linha telefônica, a 

despeito de requerimento do autor, ausente qualquer razão aparente, ou 

prévio aviso, caracteriza falha na prestação do serviço, causando 

transtornos que extrapolam o que se pode considerar normal à rotina do 

consumidor, obrigando a empresa prestadora a arcar com o ônus de sua 

deficiente prestação de serviços. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, ao 

contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a 

comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a 

falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, 

acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa. 3. 

No caso, ainda que verossímeis as alegações de que o serviço telefônico 

foi mal prestado, as provas não foram suficientes para comprovar o abalo 

moral sofrido pela empresa demandante, não havendo nos autos provas 

de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a sentença 

que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 4. Não 

conseguiu comprovar o autor a ocorrência dos danos materiais no que 

toca aos lucros cessantes, pois, em relação a esses, a prova há de ser 

certa, o que não ocorreu no caso dos autos. RECURSO DA RÉ NÃO 

CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073351751, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 28/06/2017) Ainda, o pedido 

consistente na cessação de qualquer tipo de manifestação abusiva pela 

reclamada, improcede, pois, como dito alhures, a parte reclamada agiu em 

exercício regular de direito, haja vista a impontualidade da reclamante e 

mais que isso não cabe ao Judiciário obrigar uma empresa a vender para 

este ou aquele ou mesmo manter relação negocial, sendo que tal decisão 

está na esfera exclusiva do livre exercício de mercado por parte dos 

contratantes. Contudo, considerando que resta comprovado o efetivo 

pagamento do débito objeto do litígio, referente ao boleto de id. id. 9725281 

- p. 2, é pertinente o deferimento do pedido para que a reclamada cesse 

as cobranças tão somente quanto a este valor. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INCIAL para: a) Declarar 

inexistente o débito referente ao boleto juntado aos autos, id. 9725281 - p. 

2; b) Julgar improcedente o pedido de danos morais; c) Julgar 

improcedente o pedido de lucros cessantes; d) Determinar a cessação de 

cobranças pela reclamada quanto ao boleto de id. 9725281 - p. 2. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, o que 

faço com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR (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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar a procuradora do recorrido ATIVOS para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 09hs10min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-32.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimar o procurador da executada para efetuar o pagamento conforme 

atualização calculo juntado, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010305-50.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimar a procuradora da exequente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JG TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos. Considerando a necessidade de verificar a 

legitimidade ativa para homologar a composição, DETERMINO a intimação 

da parte reclamante, através de seus advogados para que, no prazo de 

10 (dez) dias, comprove nos autos o seu enquadramento na qualidade de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do 485, inciso VI, do CPC. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo sem o cumprimento, fato 

que deverá ser certificado nos autos, REMETAM-SE os autos conclusos 

para sentença. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 
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Diamantino/MT, 08 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 04/04/2018 

às 09hs40min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1001319-95.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SUELY MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos. 1 – Verifica-se que se trata de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos com 

pedido de liminar, contudo, do inteiro conteúdo da petição inicial não há 

qualquer pedido liminar. 2 – Assim, designe-se audiência de conciliação. 3 

- Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pela 

escrivania, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral até cinco dias após a audiência de 

conciliação, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4 - Intime-se a parte requerente para a audiência de 

conciliação a ser 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. 5 - Intime-se ainda a parte autora para que corrija o 

valor da causa, no prazo de 15 dias, estabelecendo o valor pretendido a 

título de danos morais, sob pena de inépcia da inicial, com fulcro no art. 

321, parágrafo único, do CPC. 6 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista, devendo a requerida trazer 

aos autos cópia dos documentos apresentados pelo autor para 

solicitação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 01 de março 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-32.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8011531-32.2012.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA JOSE FERREIRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução proposto pelo Banco do Brasil S/A, argumentando, 

em suma, excesso na execução. Decido. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a irresignação da parte executada não merece 

procedência. Isto porque, o executado realizou o pagamento da 

condenação em 03.11.2016, mas não atualizou o débito até a referida 

data, apenas procedendo com o depósito no valor informando pela parte 

exequente, cujo cálculo foi atualizado até 08.08.2016. Assim, embora o 

depósito tenha sido realizado dentro do prazo para pagamento 

espontâneo, se a dívida não foi atualizada até a data do efetivo depósito, 

há que se falar em valor residual a ser pago pela parte executada. 

Portanto, encaminhem-se os autos à contadoria do juízo para elaboração 

de cálculo do saldo remanescente devido pelo executado, atualizado. 

Registro que o cálculo deverá ser elaborado com a incidência de juros e 

correção monetária a partir da data do depósito, qual seja, 03.11.2016 

somente em relação ao remanescente. Registro ainda que sobre o saldo 

remanescente haverá a incidência da multa de 10% do artigo 523, § 1º, do 

CPC. Após a juntada do cálculo, intime-se a parte executada para 

pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora online. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 23 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001314-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HERMENEGILDO VALERIANO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (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: 

1001314-73.2017.8.11.0005 REQUERENTE: HERMENEGILDO VALERIANO 

BORGES REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Primeiramente, DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita ao 

autor/embargante. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, a parte 

embargante sustenta que a sentença foi omissa, haja vista que não se 

manifestou quanto a devolução do celular avariado pela parte autora à 

Requerida, o que, segundo a parte embargante, ocasionará 

enriquecimento sem causa da parte autora. No entanto, observa-se que 

restou incontroverso nos autos que o celular avariado foi encaminhado à 

assistência técnica e jamais voltou às mãos da autora, razão essa que 

ocasionou a propositura da ação e consequentemente a procedência do 

pedido. Assim, vislumbra-se que não há qualquer omissão na sentença 

atacada, razão pela qual REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 01 

de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR KRATCHK - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

FORTESOLO SERVICOS INTEGRADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO)

ADRIANO DUTRA EMERICK OAB - PR45133 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000766-48.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VITOR KRATCHK - EPP 

REQUERIDO: G10 - TRANSPORTES LTDA, FORTESOLO SERVICOS 

INTEGRADOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente 

na decisão, ainda para corrigir erro material, conforme se infere do artigo 

1.022 do CPC. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º”. Analisando os autos, verifica-se a existência de contradição na r. 

sentença. Isto porque, julgou extinto o processo, sem analisar o mérito, 

sob o fundamento de que a ação visa discutir o descumprimento de 

contrato relativo ao frete e não a compra e venda da mercadoria, 

pretendendo o autor, na verdade, o recebimento de estadias decorrentes 

de atraso da ré superior a 5 horas para o descarregamento de seu frete. 

Verifico, portanto, que assiste razão ao autor, tendo o Juízo laborado em 

erro ao adotar o valor da compra e venda da mercadoria como valor da 

causa, e não o valor do contrato referente ao frete. Assim, realmente, não 

se ultrapassou o valor de alçada. Assim, DOU PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios para sanar o vício apontado, 

reconhecendo que não se ultrapassou o valor de alçada, e chamo o feito 

a ordem com o fito de anular a r. sentença preferida nos autos. Por 

consequência, passo a análise meritória: Fundamento e Decido. Trata-se 

de ação de cobrança em que o autor, empresa de transporte rodoviário de 

cargas, alega que foi contratado pela primeira reclamada para fazer o 

transporte rodoviário de mercadorias à segunda reclamada, não sendo 

ressarcido das estadias decorrentes da demora no descarregamento dos 

produtos. Inicialmente, tendo em vista a existência de preliminares, passo 

a analisá-las. Da ilegitimidade ad causam passiva: Ambas as reclamadas 

suscitam preliminar de ausência de legitimidade para figurarem no polo 

passivo da demanda, contudo, rejeito ambas preliminares, pelos seguintes 

fundamentos: A reclamada G10 sustenta sua ilegitimidade sob o 

fundamento de que não é responsável pelo atraso, uma vez que não 

praticou qualquer ação ou omissão que tenha dado causa ao evento. 

Contudo, embora não tenha dado causa ao atraso no descarregamento, 

há no presente caso responsabilidade solidária entre ambas requeridas, 

senão: “Art. 9° A responsabilidade do transportador cobre o período 

compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua 

entrega ao destinatário”. Desta forma, a transportadora G10 responde 

solidariamente à destinatária Fortesolo, de acordo com o disposto no art. 

9° da Lei nº 11.442/07. Outrossim, não prospera também a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Fortesolo, posto que além 

de ser destinatária da carga, foi quem deu causa a longa espera na 

descarga do produto. Assim, tanto a transportadora quanto a destinatária 

da carga são responsáveis pela demora no descarregamento do 

caminhão, tendo em vista que a primeira terceirizou o serviço ao autor, e a 

segunda era destinatária da carga. Não é outro o entendimento 

jurisprudencial: 1.APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTES. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS 

SUPERIOR A 5 HORAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DESTINATÁRIA DA 

CARGA. DIÁRIAS DEVIDAS. A transportadora e o destinatário da carga 

são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas decorrentes 

da demora no descarregamento do caminhão, de acordo com o disposto 

no art. 9° da Lei nº 11.442/07. Comprovado que o atraso na descarga foi 

superior a 5h, incide a regra do art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/07, devendo 

a demandada pagar aos autores as diárias reconhecidas pela sentença, 

valores a serem apurados em liquidação de sentença. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70060906179, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 11/12/2014). 2. (JECCRS-0048832) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE DE CARGA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE A CONTRATANTE E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 

DESCARREGAMENTO. ATRASO DE DOIS DIAS ALÉM DO CONTRATADO. 

APLICABILIDADE DA LEI 11.442/07. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005966205, 

4ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais/RS, Rel. Gisele Anne 

Vieira de Azambuja. j. 01.04.2016, DJe 07.04.2016). 3. JECCPR-0020881) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS 

MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÕES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. ATRASO NO 

DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DAS 

EMPRESAS RÉS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ESTADIA NOS 

TERMOS DA LEI Nº 11.442/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 0000121-34.2015.8.16.0114/0, 3ª 

Turma Recursal em Regime de Exceção dos Juizados Especiais/PR, Rel. 

Fernanda Bernert Michelin. unânime, Publ. 28.10.2015). Portanto, há sim 

responsabilidade das demandadas, já que uma figura como transportadora 

da carga e a outra como destinatária. Da incompetência territorial. A 

reclamada Fortesolo suscita ainda a preliminar de incompetência territorial, 

aduzindo que de acordo com o artigo 53, do CPC, é competente o lugar 

onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o 

cumprimento. Sustenta, desta forma, que o juízo competente para julgar a 

presente demanda seria o da comarca de Antonina/PR, uma vez que é o 

local de cumprimento da obrigação. Contudo, não prospera o pleito da ré, 

uma vez que a presente trata-se de ação de reparação de danos, 

decorrente da demora da empresa ré no descarregamento de carga, e 

segundo dispõe o art. 4°, III, da Lei 9.099/9, o foro competente é o do 

domicílio do autor, senão vejamos: 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. Desta forma, por se tratar de ação de reparação de danos, 

decorrente da demora no descarregamento de carga de transporte 

rodoviário, o foro competente é o domicílio do autor. Superadas as 

preliminares, passo a análise meritória. No mérito, verifico que é caso de 

improcedência da ação. Isto porque, em que pesa a parte autora tenha 

comprovado ter sido contratada pela primeira ré para o transporte de 

carga de açúcar com destino a segunda ré, bem como ter comprovado a 

quantidade da carga, o dia e horário de entrada e saída nas dependência 

da ré Fortesolo, demonstrando, inclusive, que houve espera para o 

descarregamento superior a 05 horas de tolerância previstas na lei, 

verifica-se através dos documentos juntados pela própria autora que 

houve renúncia expressa à cobrança das diárias previstas no art. 11, § 

5°, da Lei 11.442/2007. No caso, o contrato celebrado entre as partes 

estabeleceu que em razão das vantagens no valor da tarifa de frete não 

haveria a incidência ou pagamento de estadias na carga e/ou na 

descarga. Verifica-se que tal renúncia se encontra expressa no DACTE n° 

52826, bem como em uma declaração juntada pelo autor, afastando, 

assim, a incidência da norma contida no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/07. 

A norma prevista no § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 é norma 

dispositiva, e no presente caso, foi afastada pela vontade dos 

contratantes, tanto que o autor possuía em mãos declaração contendo 

expressa renúncia à aplicação da norma, bem como o DACTE da carga 

prevendo a inaplicação § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, e mesmo 

assim realizou o transporte da carga. Ora, a declaração juntada aos autos 

pelo autor é clara no sentido de que a empresa autora estava ciente e 

concordou sem ressalvas, de que em razão de vantagens no valor da 

tarifa do frete contratado, na execução e conclusão do contrato de 

transporte não haveria a incidência, geração e/ou cobrança de 

diárias/estadias nas operações de carga e descarga, de forma que 

renunciou diretamente a aplicação do art. 11, § 5°, da Lei 11.442/2007. 

Desta forma, considerando que a autora renunciou o direito à cobrança 

objeto da ação, não há que se falar em indenização decorrente da demora 

das empresas reclamadas no descarregamento de carga. Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 
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extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, 

parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 01 de março de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000767-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000767-97.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANA CAROLINE FARIA 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 

para que informe o saldo existente vinculado à conta de FGTS do de 

cujus. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 202558 Nr: 500-45.2018.811.0037

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Tutela de Urgência n.º 500-45.2018.811.0037

Código n.º 202558.

Vistos etc.

Primeiramente, apense-se o presente feito aos autos de Código n.º 

179844.

Considerando a informação de que a criança se encontra sob a guarda do 

genitor, intime-se a parte autora para que emende a petição inicial, 

retificando o polo passivo da demanda, a fim de que se exclua o Ministério 

Público e, em seu lugar, faça constar o nome e os dados pessoais do 

guardião da criança, conforme determina o artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único).

Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126848 Nr: 9374-92.2013.811.0037

 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: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15886/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/06/2018, às 17h30min.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138904 Nr: 9624-91.2014.811.0037

 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: ARI TRINDADE PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKES PACHECO HUPPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE FATARELLI RODRIGUES 

RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Retifique-se a capa dos autos e o cadastro no sistema Apolo, vez que não 

se trata de ação de substituição de curatela com pedido de tutela 

antecipada, mas sim, ação de interdição com pedido de curatela provisória 

em antecipação de tutela.

Em que pese a inicial e a emenda à inicial serem recebidas à f. 36, verifico 

que o requerido ainda não foi citado. Dessa forma, cite-se Jackes 

Pacheco Huppes para comparecer à audiência de entrevista que designo 

para o dia 06/06/2018 às 17h15min (art. 751, do CPC). Advirta-se o 

interditando de que dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da 

entrevista, poderá impugnar o pedido (art. 752, do CPC).

Sem prejuízo, determino a realização de perícia médica por profissional 

competente atuante na rede pública municipal de saúde.

 Intimem-se as partes para apresentarem quesitos, no prazo de cinco dias 

e após, oficie-se solicitando a realização do ato.

Consigno que o médico perito deverá responder aos quesitos de praxe do 

Juízo e àqueles que as partes eventualmente formularem. Fixo o prazo de 

30 dias para juntada do laudo pericial.

A fim de constatar as condições do requerente para exercer o múnus de 

forma definitiva, determino a realização de estudo psicossocial na 

residência do mesmo, fixando o prazo de 30 dias para juntada do relatório.

Juntados o laudo e o relatório, manifestem-se as partes e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado/ofício.

Primavera do Leste/MT, 05/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 197596 Nr: 7582-64.2017.811.0037

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCA, ETRA, AFXS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PXS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156954 Nr: 7608-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MARIA PIZZAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR MARIA BRUNO PIZZAIA, ROBERTO 

GALDINO PIZZAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 
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OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do advogado da parte requerente para recolher as custas dos formais de 

partilha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166915 Nr: 3637-06.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, QSDS, LABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FERNANDA DOS SANTOS 

LELES - OAB:21253/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Klimiuk - OAB:MT 

18089

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que as partes 

compuseram acordo.

É o relato. Decido.

Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

da Lei 1.060/50.

Quanto ao pedido inicial, sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada 

entre as partes.

 Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 148409 Nr: 3644-32.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSS, RTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5794/MT

 Vistos, etc.

Ante a informação acerca do adimplemento do débito executado, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido de transferência do valor bloqueado às fls. 

29, para a conta informada às fls. 43.

Publique-se e intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 42244 Nr: 4661-21.2006.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, em que as partes compuseram 

acordo.

É o relato. Decido.

Recebo a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

da Lei 1.060/50.

Quanto ao pedido inicial, sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada 

entre as partes.

 Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

Expeça-se os alvarás requeridos.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 172126 Nr: 6330-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDSR, TIDSR, ADS, HSDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo.

Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130665 Nr: 3279-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJA, KCRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do patrono dos requerentes, DR. SAMOEL DA SILVA, OAB 5621/MT, para 

recolher custas dos formais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 179370 Nr: 10292-91.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo.

Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001171-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ZANONI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO DIAS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001171-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VALDETE ZANONI DIAS 

INVENTARIADO: JOAO DIAS DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que cumpra com as solicitações retro. Defiro o pedido do 

Estado de Mato Grosso para busca de bens e direitos através dos 

Sistemas BACENJUD e RENAJUD. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001007-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A APURAR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001007-23.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MIGUEL DE MIGUEL 

INVENTARIADO: A APURAR Vistos, etc. Acolho os embargos de 

declaração, vez que não haviam sido apresentadas na inicial as primeiras 

declarações. Destarte, intime-se o inventariante para apresentar as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000719-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE BARROS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA BARROS SIQUEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000719-41.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MATILDE BARROS DE 

ARAUJO REQUERIDO: ANTONIA BARROS SIQUEIRA CAMPOS Vistos, etc. 

Recebo a inicial, e defiro os benefícios da gratuidade da justiça. No 

tocante ao pedido de tutela de urgência para curatela provisória, entendo 

que merece deferimento. Destaco o 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. A 

probabilidade do direito está satisfeita a medida que a incapacidade do(a) 

interditando(a) para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 11719465). Assim, entendo que os requisitos para 

a concessão da antecipação da tutela estão atendidos, fazendo-se 

imperativa a concessão da tutela provisória pleiteada. A requerente, filha 

do(a) interditando(a), se mostra legitimado para interpor a medida, 

conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição pode ser 

promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum parente 

próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio o(a) 

requerente curador(a) provisório(a) de sua mãe, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado(a), 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens do(a) interditando(a), inclusive para fins de eventual recebimento 

dos benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, 

ficando o(a) curador(a) nomeado(a) fiel depositário(a) dos valores 

porventura recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 

do CPC e seguintes. Para posterior análise meritória do feito para uma 

decisão definitiva, determino a realização de prova técnica quanto à 

capacidade do(a) interditando(a). Para tanto, oficie-se à Secretaria de 

Saúde Municipal para que indique um médico que possa realizar a perícia 

ora determinada, no prazo de 10 (dez) dias. Após a indicação do médico, 

intime-se para que agende a data da perícia, que deverá ser incluída 

dentro de seu agendamento de consultas realizadas pelo SUS, devendo 

responder aos quesitos de praxe e aos indicados pelas partes. Intimem-se 

as partes para apresentarem quesitos no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

ainda não o tenham feito. O laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 20 (vinte) dias, após a data da realização do exame. Além disso, 

designo audiência de entrevista para o dia 08/08//2017 às 17h30min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002720-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CALASSE DIAS (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)

 

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 retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 13h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. 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). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001410-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 
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QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 15h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. 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). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001408-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 15h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. 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). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002708-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL KUVIATOSZ (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 18 de abril de 2018, às 17h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 001, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. 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). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001720-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MICHEL CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 16h20min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. 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). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA ABRANTES 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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 retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 16h40min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. 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). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BUENO DOS SANTOS (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)
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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 retro, designa-se a audiência de conciliação ou mediação 

para o dia 17 de abril de 2018, às 17h00min, a ser realizada no CEJUSC – 

localizado na UNIC, Campus Primavera do Leste, Bloco I, Sala 002, 

Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. Cidade: Primavera do 

Leste. Fone: (66) 3498 4549. 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). O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora 

para que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada. As partes devem estar acompanhadas por 

seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40927 Nr: 3435-78.2006.811.0037

 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: SRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, 

ROSÂNGELA PEREIRA DA SILVA - OAB:222.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21051/B/MT, LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR fica INTIMADO para devolver os autos 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, perda do 

direito de vista fora de cartório e Multa de meio salário-mínimo, conforme 

dispõe o §2º artigo 234 do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 6619 Nr: 95-10.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETWEL MAXIMIANO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 3.742, HENRIQUE JOSE DA ROCHA - OAB:RS 36568, RICARDO 

JOSE DA ROCHA - OAB:RS 62.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 Processo nº 95-10.1998.811.0037 (Código 6619)

Cumprimento de Sentença

Exequente: BRF S/A

Executado: Betwel Maximiano da Cunha

Vistos etc.

Inexistindo impugnação, homologo o cálculo judicial (fls.483/484) e autorizo 

o levantamento na forma postulada pela parte exequente e anuída pelo 

executado (fls.486/487).

Expedido o alvará, intime-se a parte devedora para pagar o remanescente 

do débito, em 15 (quinze) dias, consoante determinação judicial datada de 

03 de junho de 2016 (fls.451v).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171885 Nr: 6156-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO JOÃO DIDOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS DE LIMA BRANCO - 

OAB:RS 78813, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Intimo a parte liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando os 

valores a serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença 

exequenda, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121527 Nr: 4036-40.2013.811.0037

 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: SHADAY FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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 retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 13h00min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

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).

 O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139200 Nr: 9802-40.2014.811.0037

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:MT 17.087

 INTIMO o advogado da parte exequente Dr. Sergio Schulze, OAB/MT 

16.807-A, para comprovar o pagamento da diligência para o cumprimento 

do mandado, bem como ciente do determinado em fls. 71 e verso nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123846 Nr: 6413-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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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): ANSELMO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142681 Nr: 1014-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA C. MARQUETTI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004684-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004684-61.2017.8.11.0037 AUTOR: VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS 

RÉU: UNIC EDUCACIONAL LTDA Visto, Reporta-se ao relatório da decisão 

anterior e passa-se a análise da tutela. 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 

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). No presente caso, a 

probabilidade do direito esta demonstrada pelos documentos acostados, 

que apresentam que o requerente possui bolsa de 100% referente ao 

FIES/Educa Mais. O perigo de dano resta comprovado pelo fato do autor 

estar cursando o ultimo semestre do curso e estar impedido de iniciar o 

ano letivo. No que tange ao pedido de exclusão dos débitos cobrados 

indevidamente e do restabelecimento e continuidade do parcelamento de 

n° 110461815, indefere-se por ora, ante a necessidade de dilação 

probatória, será analisado junto ao mérito. Forte nesses fundamentos, o 

Estado-juiz, defere parcialmente a tutela para determinar que a requerida 

efetue a regularização da matricula do requerente, a liberação das 

disciplinas já encerradas e a reabertura dos prazos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil. 

Passa-se ao saneamento do processo. Não há preliminares a serem 

analisadas e do mesmo modo, não ocorre nenhuma hipótese de extinção 

do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 

355), de modo que se declara saneado o processo. Em relação à matéria 

de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles delineados na 

petição inicial e na peça de contestação. Intimem-se as partes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, informarem se possuem provas a produzir, 

esclarecendo a necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio 

pela inexistência. Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do 

CPC/2015). Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de 

seu advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob 

pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso 

de inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção. Decorrido prazo sem manifestação, 

certifique-se e intime-se o requerido, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 485, §5º, do CPC. Por fim, intimem-se as 

partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna estável (art.357, 

§ 1º do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se na 

forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 01 de março de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104043 Nr: 2995-09.2011.811.0037

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Amarildo Vieira de Souza & Cia Ltda 

Me, CNPJ: 11102268000150, brasileiro(a), Endereço: Rua Rio Branco, N. 

555, Cidade: Rondonópolis-MT

Resumo da Incial:AUTOR: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL REU: AMARILDO VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA ME - DATA: 
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08/08/2017 - CIDADE: COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

ORGAO: COMARCAS. TERCEIRA ENTRÂNCIA - VARA: 3ª VARA CÍVEL - 

COD. PROC.: 104043 NR: 2995-09.2011.811.0037 ACAO: REINTEGRACAO 

/ MANUTENCAO DE POSSE-]PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDICAO 

CONTENCIOSA-]PROCEDIMENTOS ESPECIAIS-]PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO-]PROCESSO DE CONHECIMENTO-]PROCESSO CIVEL E 

DO TRABALHO PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO 

VIEIRA DE SOUZA E CIA LTDA ME ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - OAB: 20853-A, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB: 20.732/A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: NOS TERMOS DA LEGISLACAO 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 PREVE O ITEM 6.16.7.22 DA CNGC, NO PRAZO DE 15 DIAS, O 

RESUMO DEVERA SER ENCAMINHADO NO EMAIL DA SECRETARIA: 

PRI.3CIVEL@TJMT.JUS.BR, DEVENDO A SECRETARIA SER INFORMADA 

SOBRE O ENVIO DA INICIAL RESUMIDA.

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p.134 e determina-se a 

citação por edital do requerido, devendo a parte 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 NCPC. 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.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) 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.: 123797 Nr: 6362-70.2013.811.0037

 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): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES - OAB:7819/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Luiz Marcio Romagnoli, Cpf: 

83286012149, Rg: 1.149.496-4 SSP MT Filiação: Elzeo Romagnoli e 

Laurinda Antonia Romagnoli, data de nascimento: 01/08/1978, brasileiro(a), 

natural de Campo mourão-PR, viuvo(a), agricultor,agropecuarista, p. rural, 

Endereço: Rua Poxoréu, Nº 34, Apto 201, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou 

dele conhecimento tiverem,

especialmente a LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, CPF 832.860.121-49, que, por 

este

Juízo, sob n.º 6362-70.2013.8.11.0037, processa-se a Ação de Busca e

Apreensão requerida por BANCO BRADESCO S/A.., alegando, em síntese 

que:

em razão do contrato de financiamento, concedeu-lhe um crédito, para 

aquisição,

com alienação fiduciária, do TRATOR JOHN DEERE, ano 2011, modelo 

7205

VERDE; que, o requerido obrigou-se a pagar o débito de forma parcelada; 

que,

por não cumprir com o contratado, foi constituído em mora e teve o veículo

aprendido judicialmente, sendo este depositado em mãos do autor. E, como

consta dos autos que o Requerido encontra-se em lugar incerto e não 

sabido.

Expediu-se o presente edital, com prazo de 20 dias, pelo qual fica a 

mesma citada

para os termos da ação, podendo contestá-la no prazo legal, sob pena de 

revelia

e julgamento procedente da ação nos termos da inicial. E, para que chegue 

ao

conhecimento de todos, especialmente do citando, expediu-se o presente 

edital

que será publicado e afixado na forma da lei.····.

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p. 88 e determina-se a 

citação por edital do executado, devendo a parte 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 NCPC. 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.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177501 Nr: 9326-31.2016.811.0037

 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: FERNANDO FÉLIX DE SOUZA

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:MT/22378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor), para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 58404 Nr: 6054-10.2008.811.0037

 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: WERNI ADOLFO DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARANNA SANTOS DUARTE - 

OAB:9803/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:MT.6228, Thaisa Cristina Lemos da 

Silva Penha - OAB:9187

 Considerando que as partes peticionaram em conjunto requerendo a 

suspensão do feito em virtude de um possível acordo, petição de p. 467, 

intimo as partes para informarem se houve o acordo ou se os autos 

deverão ser remetidos ao TJMT, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74533 Nr: 6851-15.2010.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RICARDO MARQUES, NELSON 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:MT 10.842, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALBER HENRIQUE PEREIRA 

RODRIGUES - OAB:213199/SP, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, 

WESLEY EDSON ROSSETO - OAB:220718/SP

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem 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.: 125662 Nr: 8228-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 191024 Nr: 4302-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANO TRANSPORTES LTDA, CELSO LOPES 

GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:MT/5880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 193783 Nr: 5633-05.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL LUIS PEREIRA, MARCIO MARQUES 

PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração e decisão que deferiu a 

gratuidade, deste modo, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, 

art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

solicitar ao Juízo Deprecante o necessário para o cumprimento da Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140514 Nr: 10518-67.2014.811.0037

 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): JAIR MARODIN - ME, JAIR MARODIN

 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:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66150 Nr: 6000-10.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:68.723/RS, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100971 Nr: 561-47.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10990/ES, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT8922-A, SANDRA 

HELENA LEMOS DA COSTA - OAB:52.529 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100065 Nr: 7864-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON JOSÉ DE ANDRADE TRANSPORTES 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:PR/25.276, MAGDA L. R. EGGER - OAB:25.731-PR, 

MARILI R. TABORDA - OAB:12.293/PR, SIDNEI FERRARIA - OAB:SP/ 

253.137, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:OAB/PR 

53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

O termo de cessão de crédito foi devidamente juntado às p.169/170 e está 

de acordo com o previsto no art. 778 § 1º, III do CPC, no entanto, não 

houve a notificação do executado.

 Ocorre que a notificação tem como objetivo resguardar o devedor do 

pagamento indevido, ou seja, evitar que o mesmo pague a quem não é 

mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de 

desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a 

legitimidade deste de buscar o crédito.

 Precedente jurisdicional:

EMENTA: EXECUÇÃO – Substituição do credor em virtude de cessão – 

Cabimento - Desnecessidade de anuência do devedor – Aplicação do 

previsto no art. 778, III, do CPC/2015 – Notificação de que trata o art. 290 

do Código Civil que tem a finalidade única de impedir que o pagamento 

tenha que se repetir, caso seja efetuado ao credor primitivo, quando 

cedido o crédito sem a notificação – Arguição de nulidade infundada - 

Decisão mantida – Recurso não provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento : 
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AI 22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000(Processo: AI 

22534065920168260000 SP 2253406-59.2016.8.26.0000, Orgão Julgador: 

17ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 12/07/2017. Julgamento: 12 de 

Julho de 2017 – Relator: Paulo Pastore Filho).

Por todo o exposto, defere-se a substituição do polo ativo, devendo 

constar como exequente Banco CNH Industrial Capital S.A.

Outrossim, determina-se a intimação do exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, intime-se a parte autora 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção.

Em caso de inércia, intime-se o requerente pessoalmente para requer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148358 Nr: 3621-86.2015.811.0037

 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): AGILEU BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A

 Visto,

Em relação ao pedido de baixa de gravame de p.79/82, verifica-se que a 

baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de 

responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, 

sendo possível ser solicitada diretamente no Detran ou Ciretran pelo 

proprietário do veiculo, mediante apresentação de documentos e 

pagamento de guia para realização da baixa, não cabendo a este Juízo 

realizar tal baixa.

Assim, por não haverem baixas a serem realizadas por este juízo, 

arquive-se o presente feito.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112012 Nr: 2449-17.2012.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSARTORI COMÉRCIO E REP. 

AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA, ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO 

PRADO SARTORI, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI

 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:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.250/251 e determina-se a citação por edital dos 

executados.

 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 vai DJE.

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 o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110857 Nr: 1200-31.2012.811.0037

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensãoda petição de fls. 86, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121051 Nr: 3547-03.2013.811.0037

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jadson gomes maciel - 

OAB:18.714-E, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - OAB:MT 

18441, luiz henrique reis da silva - OAB:, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:MT 11546-A, MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:OAB/MT 15458, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284, WILLIAN HIDEKI 

YAMAMURA - OAB:MT/ 17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 55498 Nr: 3156-24.2008.811.0037

 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: FERNANDO NICOLINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:MT/10.320-B, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT/17528

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65438 Nr: 5262-22.2009.811.0037

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA BABAÇU LTDA, FREDERICO 

WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737/MT, MURILO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3882
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 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 o documento de p. 394/395, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167853 Nr: 4148-04.2016.811.0037

 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: AMILTON DA COSTA VIANA, DIOGO SOARES VIANA, 

GILSON SOARES VIANA, JOSÉ AMILTON SOARES VIANA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (autor),para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100650 Nr: 175-17.2011.811.0037

 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: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 7797-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - OAB:, Paulo 

Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT

 Visto,

Defere-se o pedido de p.114/115 e determina-se a expedição de certidão 

de divida judicial, conforme solicitado.

Após, intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114301 Nr: 4684-54.2012.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:MT 12747, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:21.593-A, 

RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a devolução da carta de citação, com a anotação de 

"desconhecido", no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169765 Nr: 5130-18.2016.811.0037

 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: LUIZ ALBERTO PRAEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S.A - UNOPAR, UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730

 Visto,

Considerando o estado físico do processo, intime-se o requerente para 

apresentar cópia integral do feito, para que o mesmo possa ser restituído 

e analisado, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161989 Nr: 1245-93.2016.811.0037

 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: VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO LUIS RIBAS PESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:SP/187.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FERRARI BORGES 

LEAL - OAB:MT 15628

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112509 Nr: 2861-45.2012.811.0037

 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: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE TEREZA ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-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 manifestar sobre o documento de fls. 160, bem como apresentar as 

alegações finais, ou requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110566 Nr: 8985-78.2011.811.0037

 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: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MARTINS LEÃO COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - 

OAB:MT 12.350, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 
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prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129259 Nr: 2096-06.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINE DEOLA PIMENTEL BEDUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCA EXAMINADORA DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:OAB/RJ 113756, Noilvis Klem Ramos - OAB:OAB/MT 13100

 Certifico que torno sem efetio o ato ordinatório de p. 203, uma vez que a 

intimação foi direcionada ao autor e o valor está incorreto, deste modo, 

nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, item 

7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a executada para, 

no prazo de 15(quinze) dias, pagar a quantia de R$ 42.939,47quarenta e 

dois mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), sob 

pena de multa de 10% sobre o valor devido, art. 523, NCPC, bem como 

cumprir a obrigação de fazer fixada na sentença, sob pena de de fixação 

de multa em caso de descumprimento, conforme art. 536 e 537 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129809 Nr: 2575-96.2014.811.0037

 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: FIDÊNCIO FÁBIO FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALFEU MANFRÃO, IARA LUIZA 

ROETGER MANFRÃO, CLARISSA ROETGER MANFRÃO, DANIELA 

ROETGER MANFRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

considerando que as partes requeridas Iara Luiza Roetger Manfrão e 

Clarissa Rostger Manfrão ainda não foram citadas, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para informr o endereço das 

requeridas , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69173 Nr: 1481-55.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anany Fefelov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Nos termos da decisão de p. 56, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para manifestarem no prazo de de 15 dias 

sobre o cálculo de p. 563/569.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146405 Nr: 2737-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARLUS VIANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 70693 Nr: 3004-05.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sestílio Segundo Frison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA TREVISAN RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 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): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 152701 Nr: 5690-91.2015.811.0037

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAIDES DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 178723 Nr: 9965-49.2016.811.0037

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 119429 Nr: 1835-75.2013.811.0037

 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: ADAUTO DE ANDRADE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRÃOS 

E SUB PRODUTOS LTDA, ANTONIO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO SANDRO ROBERTO ALMEIDA, 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 
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§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 175045 Nr: 8007-28.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA, 

JOÃO MORENO LAPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:MT/7341-A, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JÚNIOR - OAB:MT/11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo site do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 72960 Nr: 5282-76.2010.811.0037

 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: VILMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIN 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO, 

WALMIR DE SOUZA, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996, FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presnete feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 170138 Nr: 5296-50.2016.811.0037

 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: CEZAR AUGUSTO BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS, ERNI VALDIR DREYER, NELIA 

KREBS DREYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 190634 Nr: 4148-67.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO JOSE BREMM, CLARICE ANGELINA CARAMORI 

BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

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

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RAUL ANTUNES MACEDO, 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 das Partes

 JUIZ(A): Patricia Ceni dos Santos

 Cod. Proc.: 74351 Nr: 6670-14.2010.811.0037

 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: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 

MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT

 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, no 

prazo legal, apresentar memoriais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BARBOSA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

JUNTADA Nesta data faço a juntada da comunicação do Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho Primavera do Leste/MT, 2 de março de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001072-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE DEOLA PIMENTEL BEDUSCHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Segurança Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001072-81.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: FRANCINE DEOLA PIMENTEL 

BEDUSCHI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

FRANCINE DEOLA PIMENTEL BEDUSCHI em face da autoridade coatora 

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO, ambos vinculados à pessoa 

jurídica do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados 

nos autos. Segundo consta, a impetrante participou do concurso público 

para provimento de vagas da POLITEC (Perícia Oficial e Identificação 

Técnica), sendo que foi reprovada na fase de investigação social sob o 

motivo de que não havia apresentado a certidão negativa de antecedentes 

criminais expedida pelo órgão de segurança pública responsável de Mato 

Grosso e Distrito Federal, bem como, não ter apresentado a certidão 

negativa criminal da justiça distrital de DF. Alega que, após o trâmite do 

mandado de segurança de código 129259, foi considerada “recomendada” 

para o exercício do cargo, sendo que a sentença foi confirmada pelo 

Tribunal de Justiça. Todavia, os classificados em posição posterior já 

teriam sido nomeados e estão trabalhando, mas a impetrante ainda não. 

Assim, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para 

determinar à autoridade coatora que proceda à sua nomeação para o 

cargo em que foi aprovada e classificada no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária e crime de 

desobediência. É o breve relato. Fundamento e decido. In casu, verifica-se 

que a parte impetrante ajuizou mandado de segurança contra o ato 
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acoimado de ilegal e abusivo praticado pelo Secretário Adjunto da Receita 

Pública neste Juízo de primeiro grau. No entanto, o fato de o remédio 

constitucional ter sido impetrado em face do Secretário Adjunto da Receita 

Pública configura a incompetência deste Juízo singular, conforme o artigo 

96, inciso I, alínea g, da Constituição Estadual, a saber: “Art. 96. Compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar, 

originariamente: (...) g) o mandado de segurança e o habeas data contra 

os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, 

do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 31/04).” No mesmo sentido, o Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe em seu 

artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, que é compete as Turmas e Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo para o processamento e julgamento: 

“(...) dos mandados de segurança singular e coletivo contra os atos do 

Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de 

Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos 

Conselheiros Superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de Direito, 

Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Direito-Geral da Polícia Civil, e 

seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz 

auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.” Assim, 

indiscutível o equívoco na distribuição do mandamus, neste juízo de 

primeiro grau, já que a autoridade indigitada coatora figura entre as 

pessoas referidas no mencionado artigo 17-B do Regimento Interno do 

TJ/MT. Destarte, é caso de incompetência absoluta que não se admite 

prorrogação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, ante a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131633 Nr: 4098-46.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMARA DANIELA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4098-46.2014.811.0037 (Código 131633)

Vistos em correição.

 DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58289 Nr: 5910-36.2008.811.0037

 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: ELISA DOS SANTOS MOREIRA

 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

 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.: 159446 Nr: 159-87.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINETE RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE PRIMAVEA DO 

LESTE MT, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 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.: 160808 Nr: 760-93.2016.811.0037

 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: JADISON NUNES DE ARAUJO

 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:

 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.: 125573 Nr: 8143-30.2013.811.0037

 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: MARILENA PIMENTEL DE SOUZA

 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.

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.: 142729 Nr: 1036-61.2015.811.0037

 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: ROSINEIA ALVES FERREIRA

 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:

 Código 142729

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.
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Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143412 Nr: 1361-36.2015.811.0037

 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: GUELLY URZEDA DE MELLO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126866 Nr: 9392-16.2013.811.0037

 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: MARLENE FRANCISCO DOS REIS MOURA

 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, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de resposta 

do ofício retro.

Sem prejuízo, 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.: 133061 Nr: 5248-62.2014.811.0037

 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: ELZENY PEREIRA DA SILVA

 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.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de resposta 

do ofício retro.

Sem prejuízo, 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.: 133707 Nr: 5772-59.2014.811.0037

 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: JANIE REGINA FURLAN

 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, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Vistos em correição.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de resposta 

do ofício retro.

Sem prejuízo, 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.: 122414 Nr: 4948-37.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RUBINI FURLAN

 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: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO- 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 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.: 65451 Nr: 5271-81.2009.811.0037

 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: EMÍLIA DIAS DE SOUZA

 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:

 Código 65451

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166338 Nr: 3339-14.2016.811.0037

 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: PAULO SANDRI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN - 40ª CIRETRAN/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 
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5.089-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/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.: 160808 Nr: 760-93.2016.811.0037

 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: JADISON NUNES DE ARAUJO

 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:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior de fl. 125, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 58162 Nr: 5759-70.2008.811.0037

 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 DE LOURDES 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:

 Processo nº: 5759-70.2008.811.0037 (Código 58162)

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168811 Nr: 4654-77.2016.811.0037

 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: ANGELO JOSÉ DE LIMA

 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:

 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.: 164477 Nr: 2425-47.2016.811.0037

 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: MARILEIDE OLMINDA 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:

 Código 164477

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33237 Nr: 1441-49.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO AFONSO BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, JOÃO GONÇALO DE 

MORAES FILHO- SUPROCURADOR- GERAL DO MEIO AMBIENTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a 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.: 162454 Nr: 1444-18.2016.811.0037

 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: ATAÍDES SABADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, considerando a certidão de fls. 133, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, no prazo restante de 

8(oito) dias apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53770 Nr: 1502-02.2008.811.0037

 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: PEDRINHA ARCÂNGELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:MAT1662176

 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.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168591 Nr: 4533-49.2016.811.0037

 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: NILCE MELLA

 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.

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.: 160803 Nr: 757-41.2016.811.0037

 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: MARTHA HELENA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE 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:

 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.: 64593 Nr: 4402-21.2009.811.0037

 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: CANDIDA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a 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.: 146506 Nr: 2774-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SIMONINI BINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA LARISSA DARONCO - 

OAB:17199/0, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 122679 Nr: 5221-16.2013.811.0037

 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: MARLI BOSCHETTO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 122679

Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163596 Nr: 1997-65.2016.811.0037

 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: MARISTELA GARZELLA

 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 CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, VINICIUS 

EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135245 Nr: 6966-94.2014.811.0037

 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: ELIAS ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163611 Nr: 2012-34.2016.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SOUZA DE OLIVEIRA

 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.: 133060 Nr: 5247-77.2014.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA ALVES DA COSTA

 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:

 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.: 121616 Nr: 4126-48.2013.811.0037

 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: JOÃO DOS SANTOS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 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.: 163418 Nr: 1904-05.2016.811.0037

 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: IZABEL FERREIRA DUARTE

 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.: 137500 Nr: 8676-52.2014.811.0037

 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: GLORIA ABREGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB: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.: 163298 Nr: 1822-71.2016.811.0037

 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: CLAUDIA OLIVEIRA BARROS

 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 CRISTINA VIANA CORÁ - OAB:22342-0, 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.: 128350 Nr: 1273-32.2014.811.0037

 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: NOSMAR RIBEIRO DE CARVALHO

 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
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139689 Nr: 10087-33.2014.811.0037

 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: ARLI ILVANI WALECHESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170602 Nr: 5535-54.2016.811.0037

 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: ROSELENE LOPES DOS SANTOS ATAÍDE PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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

 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 15(quinze) dias, apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4189 Nr: 281-33.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - 

OAB:5.741, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:Proc/geral, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN - 

OAB:4424, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - OAB:6782/MT, SERGIO 

ARIANO SODRE - OAB:3952/MT

 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 executada da sentença de fls. 151/153 que julgou 

improcedente a exceção de pré-executividade, bem como para intimá-lo da 

penhora online realizada nos autos, para, querendo opor Embargos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 5560-14.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA, JULIO CESAR 

LOPES DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN SAMIR NAMMOURA - 

OAB:14.955, JOÃO RICARDO NUNES DIAS DE PINHO - OAB:8.107

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, considerando que os advogados da parte 

requerida não estavam cadastrados no sistema apolo, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes executadas da sentença de fls. 

86/87 que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, considerando que o Advogado da parte 

requerida não encontrava-se cadastrado no sistema Apólo, impulsiono os 

autos a fim de que seja reiterada a intimação da parte requerida para 

manifestar acerca dos cálculos, no prazo 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 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

 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 executada, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.511).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30066 Nr: 2307-91.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos autos nº 

2307-91.2004.811.0037, Protocolo 30066, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 4171-23.2011.811.0037

 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: HUMBERTO FERNANDO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:MT 12196, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/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 com a finalidade de 

intimar o Advogado da parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa de intimação do autor, juntada às 

fls. 546.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122324 Nr: 4856-59.2013.811.0037

 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: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO OTAVIO P. DA MOTA 

OLIVEIRA - OAB:21.841/GO

 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.: 202306 Nr: 375-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILDA NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELA MAIA CAVALCANTE 

BARROS-DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 465, §3º, do Código de 

Processo Civil. Os quesitos já foram apresentados pelas partes.Com a 

proposta de honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, caput e 

parágrafo único, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 

honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474 do Código de Processo Civil). Havendo requerimento 

do perito, fica desde logo deferida a liberação de 50% da verba honorária 

para realização dos trabalhos, com o restante condicionado à 

homologação do laudo (artigo 465, §4º, do Estatuto Processual Civil). Os 

trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento. O prazo 

para apresentação do laudo pericial é de 30 (trinta) dias. As partes 

poderão indicar assistentes técnicos em 05 (cinco) dias (artigo 465, §1º, 

Código de Processo Civil).Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil). Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se 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.: 202782 Nr: 628-65.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES - DNIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOENES BENTO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MAIA MONTENEGRO 

DE ARAUJO - PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de 

fls. ____, recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Apresentado o comprovante de pagamento de diligência, encaminhe à 

Central de Mandados para o cumprimento do ato. Cumprido, devolva-se ao 

Juízo de origem.

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

Comarca de Primavera do Leste-MT, 01 de Fevereiro de 2018.

Lidiane Memoria Campos

Gestor Judiciário

Mat. 13220

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126773 Nr: 9303-90.2013.811.0037

 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): ODÁLIA OLIVEIRA MARQUES AROTEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Processo nº: 9303-90.2013.811.0037 (Código 126773)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão de fl. 81.

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.: 141007 Nr: 183-52.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 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.: 185759 Nr: 1884-77.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARANTIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANP-AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BENEDETI - 

OAB:OAB/MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1884-77.2017.811.0037 (Código 185759)

Embargante: Garantia Comércio e Participações Ltda

Embargado: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL proposto por GARANTIA 
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COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de ANP – AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 45, pedido de desistência da ação, ante o parcelamento do débito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. 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.: 175136 Nr: 8068-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI CASTANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8068-83.2016.811.0037 (Código 175136)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, 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.: 202027 Nr: 188-69.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA MARIOT, CRISTIANE MARIA VEDOVATTO, 

JACQUELINE MARCOLINO, ROZELIA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 Processo nº: 188-69.2018.811.0037 (Código 202027)Vistos em 

correição.Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a 

conversão da ação para liquidação de sentença.Após, intimem-se as 

partes para a apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo, defiro o pedido de perícia contábil.Importante 

ressaltar que, em se tratando de prova requerida por parte beneficiária da 

justiça gratuita, assevera o artigo 95 do Código de Processo Civil.Destarte, 

oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, 

desde já, como perito judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 07.957.255/001-96, qual deverá ser intimado para formular 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. O prazo para apresentação do 

laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos 

deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de 

Processo Civil).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59096 Nr: 6692-43.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZONETE CARNEIRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6692-43.2008.811.0037 (Código 59096)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informar se houve a quitação do débito.

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.: 54858 Nr: 2460-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2460-85.2008.811.0037 (Código 54858)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

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.: 20435 Nr: 1921-32.2002.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI HEPP WERERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613/MT

 Processo nº: 1921-32.2002.811.0037 (Código 20435)

Vistos em correição.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Intimem-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 145 de 466



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.: 40974 Nr: 3420-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELI TIRLONI CANZI

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Processo nº: 3420-12.2006.811.0037 (Código 40974)

Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

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.: 177358 Nr: 9257-96.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO MACHADO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERVÁSIO ALVES DE OLIVEIRA 

JÚNIOR - OAB:3592/MS, MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - 

OAB:9479/MS

 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.: 125968 Nr: 8534-82.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESON JOAQUIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EMERICH LINHARES - 

OAB:MT 14.403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8534-82.2013.811.0037 (Código 125968)

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro.

Após, 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 a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

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.: 53780 Nr: 991-04.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-ME, 

MARGARIDA DOS SANTOS SCHUSTER, MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 991-04.2008.811.0037 (Código 53780)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, 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.: 179743 Nr: 10451-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10451-34.2016.811.0037 (Código 179743)

 Vistos em correição.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição retro, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 82/83.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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.: 49604 Nr: 4937-18.2007.811.0037

 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 Maria de Lima, ANTONIO MARCOS DE LIMA, 

JOSENILDA FRANCISCA DE LIMA

 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167489 Nr: 3920-29.2016.811.0037

 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: ELIZAMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, TALITA MOURA BARRETO - OAB:19488-A-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

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 
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8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de 

juros de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do 

arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

em favor da parte requerente.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de Processo Civil.Esta 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73870 Nr: 6190-36.2010.811.0037

 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: MARIA DO CARMO GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 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 

30/09/2010 (fl. 08), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidente 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 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.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, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154717 Nr: 6626-19.2015.811.0037

 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: KEVELLY DAIANE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6626-19.2015.811.0037 (Código 154717)

Vistos em correição.

Reitere-se o ofício de fl. 117.

Após, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

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.: 39706 Nr: 2191-17.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINA MARIA DA SILVA ZENATTI

 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: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 Processo nº: 2191-17.2006.811.0037 (Código 39706)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls. 304/306.

Após, conclusos.

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.: 149213 Nr: 3957-90.2015.811.0037

 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: MARGARIDA DA SILVA TAVARES

 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:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º e 19, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo códex. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167315 Nr: 3854-49.2016.811.0037

 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: MARILENE DE OLIVEIRA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 
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com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149322 Nr: 4027-10.2015.811.0037

 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: FLORISVALDO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução 

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

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento da quantia referente à 

motocicleta no valor de R$ 4.564,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e 

quatro reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar da 

data do evento danoso. O requerido está isento do pagamento das custas 

processuais.Fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil em favor da parte requerente.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Esta sentença não está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119636 Nr: 2072-12.2013.811.0037

 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: LAODICEIA SOUSA DE ARAUJO

 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: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº: 2072-12.2013.811.0037 (Código 119636)

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.

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.: 169413 Nr: 4994-21.2016.811.0037

 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: ELIANE VENESSA DE OLIVEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60747 Nr: 571-62.2009.811.0037

 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: MARIA LUZIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO FRANCISCO - 

OAB:21331/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:, SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS - OAB:

 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.: 120581 Nr: 3068-10.2013.811.0037

 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: LORISMAR FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRETRAN - CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE 

TRÂNSITO - PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 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.: 161232 Nr: 930-65.2016.811.0037

 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: JAEDER ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 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.: 114229 Nr: 4757-26.2012.811.0037

 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: CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4757-26.2012.811.0037 (Código 114229)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115672 Nr: 6235-69.2012.811.0037

 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: LUCIANA PEREIRA DOMINGOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, BRUNA SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT, 

WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MACHADO SILVA BELO - 

OAB:OAB/GO 22.799, 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 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.: 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

 Processo nº 4230-35.2016.811.0037 (Código 167987)

Vistos em correição.

Considerando que existe perícia médica pendente de realização nestes 

autos, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Com a juntada do laudo pericial, vista as partes para manifestação.

Intimem-se, com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108619 Nr: 7799-20.2011.811.0037

 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: ELSA STAMMERJOHAN

 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. Permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168312 Nr: 4370-69.2016.811.0037

 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: SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40021 Nr: 2464-93.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 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.: 125001 Nr: 7567-37.2013.811.0037

 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: DIOGO HENRIQUE REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 40ª CIRETRAN

 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: Guilherme Anibal Montenari 

- OAB:MT17165, Mário Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5.746/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171853 Nr: 6144-37.2016.811.0037

 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: ROZILDA DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MACOHIN - OAB:SP/ 

23056, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - OAB:MT/20602/A

 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.: 146279 Nr: 2668-25.2015.811.0037

 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: MARTIN KLOSSOVSKI

 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:

 Processo nº: 2668-25.2015.811.0037 (Código 146279)

Vistos em correição.

Oficie-se ao juízo deprecado para que encaminhe a mídia com a oitiva das 

testemunhas de fl. 133.

 Após, conclusos para deliberação.

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.: 169378 Nr: 4977-82.2016.811.0037

 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: NF, NADIA BERESTOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:MT 19704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4977-82.2016.811.0037 (Código 169378)

Vistos em correição.

Intime-se o advogado do requerente pessoalmente para indicar o atual 

endereço da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, expeça-se edital de intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para extinção.

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.: 74674 Nr: 6993-19.2010.811.0037

 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: ANTONIO PEDRO MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6993-19.2010.811.0037 (Código 74674)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 629-94.2011.811.0037

 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: ZIZA LUIZA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 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.: 165393 Nr: 2841-15.2016.811.0037

 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: MARCILEY DE SOUZA PEREIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, ELYJACKSON DA SILVA 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 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.: 168901 Nr: 4691-07.2016.811.0037

 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: JOSE SOARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.
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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.: 171351 Nr: 5865-51.2016.811.0037

 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: ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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.: 124218 Nr: 6787-97.2013.811.0037

 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: VALDECIR MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562/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.: 171349 Nr: 5864-66.2016.811.0037

 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: SONILDA DIAS MOREIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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.: 171786 Nr: 6096-78.2016.811.0037

 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: ZENAIDE REGINA FREY, VFMDS, MFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/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.: 127397 Nr: 400-32.2014.811.0037

 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: BEER AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 400-32.2014.811.0037 (Código 127397)

Vistos em correição.

 Considerando que a citação foi realizada por carta precatória, dê-se vista 

a parte requerida, na forma do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil 

para apresentar contestação.

Após, intime-se a autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

 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.: 113283 Nr: 3636-60.2012.811.0037

 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: MARIA DE SALES BARBOSA

 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: Regina Macedo Gonçalves - 

OAB:505/MT

 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.: 164021 Nr: 2232-32.2016.811.0037

 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: MARLIZE KESSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/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.: 133742 Nr: 5805-49.2014.811.0037

 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: FERNANDO VIEIRA MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 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 102105/3/2018 Página 151 de 466



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.: 139030 Nr: 9701-03.2014.811.0037

 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 MAZARELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA 

D'AVILA - OAB:14063 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.: 123318 Nr: 5865-56.2013.811.0037

 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: ANISIO TSAWARI ' RO, ARÃO TOPRE, ATAÍDE DOWI, 

EDMUNDO OMONE ' EDI WARY, GABRIELA ROOTETERE, ISMAR 

TSIPTEPRE, LUANA TSINHOTSE ' EMA ' O, MARISTELA 

WOUTOMOTESAWI, MODESTO TSEREHITE, REGINA MORITIU 

VAUTOMOSITARION, SAM AMILTON SEREDI, VINICIO TSERE ' U 'ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:MT/3585-A, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - OAB:4979/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.: 123849 Nr: 6416-36.2013.811.0037

 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: SANDRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/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.: 170604 Nr: 5537-24.2016.811.0037

 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: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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.: 106037 Nr: 5076-28.2011.811.0037

 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: DPDS, FATIMA SOLANGE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 

LTDA, RICARDO S. CARVALHO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 5076-28.2011.811.0037 (Código 106037)

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 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.: 126831 Nr: 9360-11.2013.811.0037

 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: AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento no valor de R$ 12.840,70 (doze mil, oitocentos e quarenta reais 

e setenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária, a partir da citação.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas.Fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68329 Nr: 639-75.2010.811.0037

 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: MARIA TRIACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 
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certifique-se e arquivem-se, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113944 Nr: 4439-43.2012.811.0037

 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: VALTUIRO FLAVIO DE GOVEIA

 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:

 Processo nº 4439-43.2012.811.0037 (Código 113944)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, diga a parte requerente, 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, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164556 Nr: 2465-29.2016.811.0037

 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: José Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:4.749/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2465-29.2016.811.0037 (Código 164556)

Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

 Proceda-se conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 109902 Nr: 215-62.2012.811.0037

 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: GERALDO HANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 215-62.2012.811.0037 (Código 109902)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 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.: 126757 Nr: 9288-24.2013.811.0037

 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: KÁTIA CRISTINA CARSE ALCOVER

 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:

 Processo nº: 9288-24.2013.811.0037 (Código 126757)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

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.: 138552 Nr: 9374-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9374-58.2014.811.0037 (Código 138552)

Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 103154 Nr: 8909-88.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARYSSA M.S. TANNURE - 

OAB:12975-B

 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.: 136821 Nr: 8160-32.2014.811.0037

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67844 Nr: 7616-20.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALFREU BORDÃO

 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 7616-20.2009.811.0037, Protocolo 67844, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73397 Nr: 5721-87.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASBRINQ DISTR. MATOGROSSENSE LTDA, 

MARCOS AMARAL VALOTA, JORGE FELIPE CAPSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/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.: 107597 Nr: 6725-28.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISCINAS CANAA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56471 Nr: 4044-90.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT

 Processo nº 4044-90.2008.811.0037 (Código 56471)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 125/126, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intime-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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32786 Nr: 1010-15.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLCI & SANTOS LTDA-ME

 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 1010-15.2005.811.0037, Protocolo 32786, 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): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114751 Nr: 5262-17.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, LUCIANO PICOLOTO, MILTON 

ELIAS JUNIOR, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-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.: 109262 Nr: 8467-88.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISY MONTEIRO NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8467-88.2011.811.0037 (Código 109262)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

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.: 35056 Nr: 3057-59.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 
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BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE AGROPECUARIA E TRANSPORTES 

LTDA, MARGITA WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA SUELY DE F. GOULART 

- PROCURADORA FEDERAL - OAB:OAB/DF. 5.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 3057-59.2005.811.0037 (Código 35056)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

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.: 28979 Nr: 1262-52.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA 

JUVENTUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro - 

OAB:755MT, REINALDO OLIVEIRA - OAB:Matr. 310.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9625-76.2014.811.0037 (Código 138907)

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos ESTADO DE MATO 

GROSSO aduzindo, em síntese, a existência de contradição na sentença 

de fl. 26, visto que constou que a irresignação era sobre a sentença de 

auxílio-doença, matéria diversa da dos autos, bem como aduziu que a 

parte busca novo julgamento.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de contradição a decisão atacada, já que determinou a 

separação dos feitos, com o cancelamento das baixas e sua reativação. 

Todavia, consignou que deveriam tramitar em apenso, porém, possuem 

exequentes diversos.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na decisão de fl. 

232, fazendo constar:

“(...) Proceda-se a Secretaria à separação dos feitos, com o 

cancelamento das baixas e sua reativação.

Deverão permanecer apensados apenas aqueles que tiverem o mesmo 

exequente (...)”

Após decurso do prazo recursal, certifique-se.

Publique-se. Registre-se. 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.: 126604 Nr: 9147-05.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON A.MANOEL JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5454 -B

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e arquivem-se, com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114359 Nr: 4773-77.2012.811.0037

 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: MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se 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.: 131121 Nr: 3671-49.2014.811.0037

 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: SANDRA ALVES DA SILVA

 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:

 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.: 139535 Nr: 9983-41.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT

 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

 Processo nº 9983-41.2014.811.0037 (Código 139535) Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pela parte autora, o qual defiro. Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 
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sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154637 Nr: 6582-97.2015.811.0037

 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: ANARA LAURINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6582-97.2015.811.0037 (Código 154637)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 196, diga a parte requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intime-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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64480 Nr: 4297-44.2009.811.0037

 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: MAURO RODINEI SAPIECINSKI

 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: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, 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 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.: 63637 Nr: 3306-68.2009.811.0037

 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: ISABEL XAVIER RAMOS

 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.: 161395 Nr: 1002-52.2016.811.0037

 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: DORACY ROSA DE SOUZA

 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.: 126300 Nr: 8860-42.2013.811.0037

 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: ELEN LUCI INÊS DUSO 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.: 133741 Nr: 5804-64.2014.811.0037

 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: JUVERCINO DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305

 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.: 151652 Nr: 5113-16.2015.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA SCHWARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA AZEVEDO PINHEIRO - 

OAB:RS 79.109, SIMONI PAVIN SARI - OAB:76648-RS

 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.: 159957 Nr: 400-61.2016.811.0037

 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: ROMAN REUTOV

 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.: 130970 Nr: 3546-81.2014.811.0037

 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: LAURINETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3546-81.2014.811.0037 (Código 130970)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

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.: 135558 Nr: 7230-14.2014.811.0037

 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: MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102565 Nr: 8681-16.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8681-16.2010.811.0037 (Código 102565)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel, quando, então, será analisado o 

pedido de fl. 29.

Intime-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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128005 Nr: 947-72.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. S. CRESPANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 Processo nº: 947-72.2014.811.0037 (Código 128005)

Vistos em correição.

Considerando que somente a Fazenda Pública Estadual/MT é isenta do 

pagamento de diligência, proceda-se a intimação da parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da diligência dos 

Oficiais de Justiça.

Após, recolhidas as diligências devidas, expeça-se mandado de 

constatação, devendo o oficial de justiça descrever minuciosamente a 

atual situação do estabelecimento comercial da empresa executada, bem 

como os bens eventualmente existentes no local, conforme determina o 

artigo 836, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte exequente para indicar sobre quais bens requer a 

penhora.

Intime-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.: 41373 Nr: 3829-85.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTES BELOS TECIDOS LTDA, NELIO 

PRUDENTE DE CAMPOS, JORGE SOUZA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 3829-85.2006.811.0037 (Código 41373)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença retro.

Sem prejuízo, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se 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.: 53226 Nr: 951-22.2008.811.0037

 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: VALDEMIRA HACHBARTH DOS SANTOS, DAYANE 

ANIELE DOS SANTOS

 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: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Processo nº: 951-22.2008.811.0037 (Código 53226)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a parte autora postula pela suspensão 

do processo à fl. 216.

Assim, defiro o pedido e SUSPENDO o curso dos autos até o julgamento 

do Recurso Especial.

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.: 169421 Nr: 5001-13.2016.811.0037

 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: MARLY DE LOURDES RIBEIRO BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 

estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115673 Nr: 6236-54.2012.811.0037

 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: ANTONIO MARCOS MOREIRA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SANFELICE GAVIOLI - 

OAB:14587/MT, WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170605 Nr: 5538-09.2016.811.0037

 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 DE ASSIS DA SILVA MORBECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 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.: 74552 Nr: 6871-06.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON DA SILVA 

CARVALHO - OAB:7136 B

 Processo nº: 6871-06.2010.811.0037 (Código 74552)

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidões atualizadas das matrículas dos imóveis, quando, então, será 

analisado o pedido de fl. 105.

Intime-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.: 126910 Nr: 9437-20.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113196 Nr: 4228-07.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EMERICH LINHARES - 

OAB:MT 14.403

 Processo nº 4228-07.2012.811.0037 (Código 113196)

Vistos em correição.

Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, SUSPENDO o curso do 

processo e, por conseguinte, do prazo prescricional, pelo prazo de 01 

(um) ano.

Transcorrido o prazo assinalado, caberá à parte exequente dar 

prosseguimento ao feito, sem a necessidade de nova intimação pelo Juízo.

 No silêncio, arquivem-se provisoriamente estes autos pelo prazo de 05 

(cinco) anos, sem a baixa na distribuição, independentemente de nova 

conclusão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO 

REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). ARQUIVAMENTO. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 314 DO STJ APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. "A inércia da parte credora na promoção 

dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco 

anos, pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" 

(REsp 697.270/RS, Rel. Ministro Castro Meira, STJ, Segunda Turma, DJ 

12/09/2005, p. 294). 2. "O termo inicial do prazo prescricional intercorrente 

é o término da suspensão do processo por um ano, sendo desnecessária 

a intimação da exequente do despacho de arquivamento, nos termos da 

Súmula 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente'" (AGRAC 0000149-98.1996.4.01.4000/AC, Rel. 

Des. Fed. Novély Vilanova, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 26/09/2014, p. 

897). (...) (grifei)

Decorrido o prazo do arquivamento provisório, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente.

Intimem-se as partes desta decisão.

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.: 131766 Nr: 4214-52.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, VANESSA SANTOLIN VIANA, Cristian 

Villela de Biassio, FOLHA NOVA COMÉRCIO E EXP. E IMP. DE CEREAIS 

LTDA, LEANDRO EDUARDO SANTOLIN VIANA, MAYARA SANTOLIN 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na exceção de 

pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para EXCLUIR a excipiente do polo passivo da ação.Proceda-se a 

exclusão de VANESSA SANTOLIN VIANA do polo passivo da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, trazendo aos autos o 

novo cálculo de seu crédito, nos moldes acima determinados, bem como 

requerer o que entender de direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63070 Nr: 2572-20.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPELT TRANSPORTES LTDA, Adelar Koelzer 

Appelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:101668-MG

 Processo nº 2572-20.2009.811.0037 (Código 63070)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56133 Nr: 3717-48.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA, JOSÉ 

AUGUSTO PASQUALINI ALVES

 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 3717-48.2008.811.0037, Protocolo 56133, 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.: 70837 Nr: 3150-46.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGORY FEODOSYEVICH FEFELOV

 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 3150-46.2010.811.0037, Protocolo 70837, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 5445-90.2009.811.0037

 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): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - PROC.FEDERAL - OAB:11.929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 
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as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72985 Nr: 5307-89.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR CECHET JUNIOR, Hotel Junior Ltda, 

CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:MT/4111

 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.: 24223 Nr: 1052-35.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE PNEUS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 1052-35.2003.811.0037 (Código 24223)

Vistos em correição.

 Defiro o requerimento de vista de fl. 78.

Dê-se vista a parte exequente na forma do artigo 183, §1º, do Código de 

Processo Civil.

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.: 148119 Nr: 3528-26.2015.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA 

JATEM LTDA, JOSÉ CARLOS DO CARMO, NEIDA TERESINHA DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira- 

PROCURADORA GERAL FISCAL DE MT - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3528-26.2015.811.0037 (Código 148119)

Vistos em correição.

Considerando a citação por edital, nomeio como curador especial do 

executado a Defensora Pública atuante nesta comarca, em consonância 

com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

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.: 73381 Nr: 5705-36.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA, 

ANTONIO CRISTÓVÃO PEREIRA, ADEMIR JOSE BRAGAGNOLO, SERGIO 

ALEX MARTINS BRAGAGNOLO, EDERSON FERNANDO BRAGA 

BRAGAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5705-36.2010.811.0037 (Código 73381)

Vistos em correição.

 DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-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.: 138875 Nr: 9606-70.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INST. NAC. DE MET., NORMALIZAÇAO E QUALID. IND. 

-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 46716 Nr: 1788-14.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. L COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

Rodrigo Carmo Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº: 1788-14.2007.811.0037 (Código 46716)

Vistos em correição.

Defiro o pedido retro.

 Proceda-se conforme requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113205 Nr: 4238-51.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMÃOS TRANSPORTES E 

COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 4238-51.2012.811.0037, Protocolo 113205, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73416 Nr: 5740-93.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME, ELMO 

EPITÁCIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B, 

RENATO RODRIGUES ALVES - OAB:TO/3203

 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.: 131695 Nr: 4154-79.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANA FÁTIMA RUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4154-79.2014.811.0037 (Código 131695)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163827 Nr: 2140-54.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945B

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113213 Nr: 4268-86.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME

 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 4268-86.2012.811.0037, Protocolo 113213, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107843 Nr: 6979-98.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE BEZERRA 

FONSECA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:MT 3103-A

 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.: 133536 Nr: 5619-26.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SCHIMIDT MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Processo nº 5619-26.2014.811.0037 (Código 133536)

Vistos em correição.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 54406 Nr: 1927-29.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMITRI KUZMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865-A

 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.: 138739 Nr: 9512-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.: 123218 Nr: 5763-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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:

 Processo nº: 5763-34.2013.811.0037 (Código 123218)

Vistos em correição.

Diante da divergência existente acerca do valor devido, remeta-se o feito 

à Contadoria do Juízo.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Atente-se quanto à aplicação dos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança.

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.: 36641 Nr: 4633-87.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA CAMILO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, Roseni Aparecida 

Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4633-87.2005.811.0037 (Código 36641)

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA 

POR IDADE) ajuizada por CAROLINA CAMILO MOREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 240, Alvará de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme alvará de fl. 240.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32089 Nr: 349-36.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº 349-36.2005.811.0037 (Código 32089)

Vistos em correição.

Sobre a petição retro, 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, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125111 Nr: 7684-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MORAIS DOS SANTOS

 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, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº 7684-28.2013.811.0037 (Código 125111)

 Vistos em correição.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem e revogo a decisão anterior.

No mais, cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, 

sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e 

de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar o executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 11145 Nr: 417-59.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTA & SEFRIM LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3968/MT

 Processo nº: 417-59.2000.811.0037 (Código 11145)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.
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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.: 64004 Nr: 3743-12.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE ABREU ROSA

 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: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Processo nº 3743-12.2009.811.0037 (Código 64004)

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

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.: 71810 Nr: 4125-68.2010.811.0037

 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: MARGARIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/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.: 102108 Nr: 1530-62.2011.811.0037

 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: DILSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-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.: 133046 Nr: 5234-78.2014.811.0037

 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: CHARLES HENRIQUE SOARES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:9.016/MT, KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO 

ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9.303/MT, LUCAS OSVIANI - OAB:13920/MT, MARIO LUCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/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.: 66707 Nr: 6526-74.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6526-74.2009.811.0037 (Código 66707)

 Vistos em correição.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

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.: 71759 Nr: 4074-57.2010.811.0037

 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: ELZA CORREIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

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: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 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 

02/07/2010 (fl. 08), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidente sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 
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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 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.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, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121554 Nr: 4062-38.2013.811.0037

 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): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, IMOBILIÁRIA 

RIVA LTDA-ME, CÉZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Processo nº: 4062-38.2013.811.0037 (Código 121554)

Vistos.

Considerando que as testemunhas ADEMAR LOPES DOS SANTOS, 

JUSCELIO JOSÉ DE OLIVEIRA e FRANCISCO CARNEIRO NETO 

compareceram a audiência anteriormente designada, indefiro o pedido de 

condução coercitiva dos mesmos.

Assim, aguarde-se a realização da audiência.

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.: 124007 Nr: 6572-24.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6572-24.2013.811.0037 (Código 124007)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação da parte exequente, 

consoante certidão de fl. 97.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

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.: 113285 Nr: 3638-30.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZANI ALVES DA SILVA

 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:

 Processo nº 3638-30.2012.811.0037 (Código 113285)

Vistos em correição.

 Defiro o requerimento de vista de fl. 78.

Dê-se vista a parte requerida na forma do artigo 183, §1º, do Código de 

Processo Civil.

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.: 38760 Nr: 1267-06.2006.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO BALMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BRUNETTA, MUNICIPIO DE SANTO 

ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ANTÔNIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MG-85195, MARLI BATISTA RODRIGUES 

- OAB:4742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613/MT

 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.: 188900 Nr: 3359-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA ELISANDRA DE CARVALHO, ANA CLÁUDIA 

HAGEMANN LOPES, VERA LÚCIA SOARES, CLARICE HAMERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, DAYSE CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - OAB:23.384.0, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 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.: 196669 Nr: 7244-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEITE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN CRISTINA VIANA CORA - 

OAB:MT/22342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7244-90.2017.811.0037 (Código 196669)

Vistos em correição.

 Compulsando os autos verifico que existem dois pedidos de liquidação 

visando o cumprimento da mesma sentença, um nestes autos e o outro 

nos autos em apenso.

Assim, intime-se a parte exequente para esclarecer sobre qual pedido 

quer dar prosseguimento.
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Após, conclusos.

Cumpra-se.

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.: 199393 Nr: 8246-95.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 196301 Nr: 7065-59.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINÉIA BARCELOS DOS REIS NEVES

 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:

 Processo nº 7065-59.2017.811.0037 (Código 196301) Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pelas partes, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 184971 Nr: 1465-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE UCHAKI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1465-57.2017.811.0037 (Código 184971)

 Vistos em correição.

Tendo em vista a indicação de perícia pelo ESTADO DE MATO GROSSO na 

petição retro, encaminhe-se o feito à CONTROLADORIA-GERAL DO 

ESTADO (Rua Júlio Domingos de Campos, S/N, Complexo Paiaguás, CPA, 

CEP 78.049-923 – Cuiabá/MT), cumprindo-se integralmente a decisão de 

fls. 16/17.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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.: 196720 Nr: 7270-88.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MÁRCIA PEREIRA TAKENAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 53320 Nr: 970-28.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA LEANDRA MORAES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 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.: 119465 Nr: 1874-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO CANDIDO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 1874-72.2013.811.0037 (Código 119465)

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.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147688 Nr: 3332-56.2015.811.0037

 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): JOVELI TIRLONI CANZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MT/ 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Processo nº: 3332-56.2015.811.0037 (Código 147688)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls. 41/48.

Após, conclusos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150675 Nr: 4705-25.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PVA DO LESTE - IMPREV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO JOÃO BOMBARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ARAUJO BARCELOS - 

OAB:16.778 MT, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:16111, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, 

Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 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.: 156035 Nr: 7195-20.2015.811.0037

 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: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE -MT, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT, JOÃO RODRIGUES OLIVEIRA - ME, 

REVITALIZAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

LARA DE OLIVEIRA - OAB:18817/O, 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: FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, LUIZMAR 

BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 7195-20.2015.811.0037 (Código 156035)

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.

Primavera do Leste/MT, 01 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175152 Nr: 8079-15.2016.811.0037

 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: JEFERSON ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8079-15.2016.811.0037 (Código 175152)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139443 Nr: 9932-30.2014.811.0037

 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: ANGELA BRAGHIROLLI PLETSCH

 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, SUYAN 

MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9932-30.2014.811.0037 (Código 139443)

Vistos em correição.

Sobre o pedido de desistência de fls. 25, diga a parte requerida, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Na sequência, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134444 Nr: 6330-31.2014.811.0037

 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: ORSILIA LUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 

21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:20.688- O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Processo nº 6330-31.2014.811.0037 (Código 134444) Vistos em 

correição.Compulsando os autos, verifico que consta pedido de perícia 

contábil formulado pela parte autora, o qual defiro.Destarte, oficie-se ao 

ESTADO DE MATO GROSSO para que, no prazo 15 (quinze) dias, indique 

algum órgão público conveniado para realização da perícia.Em caso de 

inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEIO, desde já, como perito 

judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 

07.957.255/001-96, com sede na Av. Prof. Rubens de Mendonça, 1856 – 

sala 408, Edifício Office Tower Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, 

Cuiabá/MT, telefone: (65) 3052-7606, a qual deverá ser intimado para 

formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, 

§2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, 

intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no prazo de 
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05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, bem como 

previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da 

verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de Processo 

Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo 

o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, 

de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para 

a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202730 Nr: 599-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE FATIMA COELHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MARQUES 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:242824/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO MARQUES 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:242824/SP

 Código 202730

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/03/2018 às 14:50 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 2017.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direit

 Código 202730

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/03/2018 às 14:50 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 2017.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Código 202730

Vistos, etc.

1. Designo o dia 19/03/2018 às 14:50 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 2017.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203461 Nr: 1039-11.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE VIEIRA, LUCIANO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Código 203461

Vistos, etc.

1. Designo o dia 11/04/2018 às 15:15 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 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176415 Nr: 8749-53.2016.811.0037

 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): JOSÉ ANDERSON NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT/ 19456

 Autos Código 176415

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para o dia 29/05/2018 às 15:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173191 Nr: 6906-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 Autos Código 173191

Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para o dia 14/05/2018 às 13:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123586 Nr: 6144-42.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 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 para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 651-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 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 os advogados dos 
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acusados que foram expedidas:

1. carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) para a ponta Porã– 

MS, para oitiva da testemunha Simone Pereira da Silva;

2. Carta precatória para a Comarca de Rondonópolis – MT, com prazo de 

60 (sessenta dias), para a testemunha Alberto Dolabela Cabral filho.

Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 122861 Nr: 5400-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ARAUJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A/MT, OZAIR SILVA PROTO - OAB:4571/A

 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 

de que foi expedida carta precatória com prazo de 30 (trinta dias) para a 

Comarca de Barra do Garças-MT, visando o interrogatório do acusado 

Joel Araújo de Oliveira.

Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 60905 Nr: 651-26.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 Autos Código 60905

1. Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para o dia 05/06/2018 às 15:00 horas.

2. Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre a certidão de fl. 287.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185188 Nr: 1584-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO EDENILSON RIBAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 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 

de que foram expedidas cartas precatórias com prazo de 30 (trinta dias) 

para as Comarcas de Otacílio Costa-SC, visando a oitiva da testemunha 

Pedro Mannrich, bem como para interrogatório do acusado Tiago Edenilson 

Ribas da Cruz, com Carta Precatória endereçada à Comarca de 

Guarapuava-PR.

Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164585 Nr: 2485-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos Código 164585

1. Considerando que nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018, estarei 

participando do curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a 

audiência para o dia 29/05/2018 às 15:30 horas.

2. Desde já, diante da informação do ofício de fl. 63, expeça-se carta 

precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, para a oitiva da testemunha 

Reginaldo Gomes dos Reis, consignando o prazo de 60 dias.

3. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestar o 

que for de direito acerca da certidão de fl. 69.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201505 Nr: 9177-98.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIRCE DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO DE ARRUDA SALES - 

OAB:10.833 OAB/MS

 Autos código 201505

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 13.04.2018 às 16:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202624 Nr: 543-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS NATIVIDADE BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18461/O

 A prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de modo 

que não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um primeiro 

momento, incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos termos 

do art. 316 do CPP. Na hipótese, é imperativa a manutenção da prisão 

preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta 

do crime, eis que se trata de crime de tráfico de drogas, praticado dentro 

da residência, com o envolvimento do próprio filho menor de idade, além de 

haver notícias, nos autos, de que a prática ilícita perdura por anos. Nessa 

toada, os eventuais predicados favoráveis, como primariedade, bons 

antecedentes, residência fixa e outros, por si sós, não ensejam a 

concessão da liberdade provisória, quando devidamente demonstrada a 

imprescindibilidade da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos 

autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal. (HC 251/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).Por 

estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do denunciado Michael Douglas Natividade Bernardes e, em 

consequênc ia ,  i nde f i ro  o  ped ido  de  revogação  o ra 

formulado.Prosseguindo, não verificados os casos de rejeição liminar 

previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, dando-o como incurso 

nos artigos nela mencionados.Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput), 
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consignando no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201143 Nr: 8955-33.2017.811.0037

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE 

MEDEIROS - OAB:MT 3.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Isto porque, em 06/07/2017, o Ministério Público Estadual, destinatário 

final do trabalho investigativo, concluiu que a conduta penal prevista no 

artigo 139 do CP, de acordo com os elementos de informação 

apresentados, revelou-se atípica, e, o crime disposto no artigo 138 do 

mesmo códex, deveria ter sido procedido mediante queixa-crime, dentro 

do prazo de 06 (seis) meses, o que não ocorreu, operando-se a 

decadência do direito.Em 07/08/2017, este juízo reconheceu a decadência 

do direito de representação em relação ao crime previsto no art. 138 do 

CP, e a extinção da punibilidade no que tange à infração penal do art. 139 

do mesmo códex, com o consequente arquivamento definitivo do feito.Em 

face do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, 

julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente de 

seu objeto.Arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA SCHNEIDER DA SILVA (EXECUTADO)

LOJA JL LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIMILSON FREITAS BARBOSA (EXECUTADO)

 

1004745-10.2017.8.11.0040 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$ 964,30, para 

cumprimento do mandado no Distrito de Boa Esperança-MT. 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 Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003208-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALDUI DAL PRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

 

1003208-13.2016.8.11.0040 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 as Partes Autora para trazer aos autos, planilha de 

cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento 

(10%), bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). 

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: 1003251-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BASSO (REQUERIDO)

 

1003251-13.2017.8.11.0040 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$ 999,30, para 

cumprimento do mandado no Distrito de Boa Esperança/MT. 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 Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005832-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CARDOSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 02 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001149-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 02 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001992-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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R. M. V. BIANCHINI TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA (REQUERIDO)

COLOMBO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001992-80.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: R. M. V. BIANCHINI TRANSPORTES - ME REQUERIDO: 

COLOMBO TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA ROVARIS 

LTDA Vistos, e etc. Compulsando os autos, verifica-se que o autor postula 

pela restituição de veículos, no entanto, dá a causa somente o valor 

referente aos supostos prejuízos existentes. 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.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002216-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE BONFANTI TREIN (EMBARGANTE)

SALETE BOMFANTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - PR18294 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002216-18.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: ELISABETE BONFANTI TREIN, SALETE BOMFANTI 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, e etc. Verifico da exordial, 

que os presentes autos foram distribuídos por dependência aos autos nº 

0000152-57.2014.8.11.0040 - Código: 107624, em trâmite neste juízo. 

Contudo, considerando que referidos autos tramitam fisicamente, bem 

como que o processo judicial eletrônico não disponibiliza ferramenta 

necessária a fim de proceder ao apensamento de processos físicos aos 

eletrônicos, intime-se a parte autora para que materialize a exordial e os 

documentos que formam os presentes Embargos a Execução, nos termos 

do artigo 3º da Portaria nº 162/2016-PRES, procedendo, no prazo de 30 

dias, a distribuição física, por dependência, do processo. Decorrido o 

prazo, providencie-se o arquivamento e baixa da presente ação, junto ao 

PJe.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002403-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA (AUTOR)

LENE ENGLER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER (RÉU)

PIETRO DE MORAES VICINOSKI FLIEGNER (RÉU)

EDUARDA BAGINI FLIEGNER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002403-26.2017.8.11.0040 

AUTOR: LUCIANA MARIA VOZNIAK SILVA, LENE ENGLER DA SILVA RÉU: 

AGUINALDO VICINOSKI FLIEGNER, PIETRO DE MORAES VICINOSKI 

FLIEGNER, EDUARDA BAGINI FLIEGNER Vistos, e etc. Percutindo ao fundo 

da parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência aos 

requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA 

POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, 

para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003211-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO SCHIEFELBEIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO)

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA OAB - MT23350/O (ADVOGADO)

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO)

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA (EMBARGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (EMBARGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que os Embargos à Execução foram 

protocolados tempestivamente, desta forma, procedo a intimação da parte 

embargada/exequente para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar os 

embargos. SORRISO, 2 de março de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001131-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000434-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR APARECIDO CAPELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (RÉU)

JOSE ROBERTO REBOUCAS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001358-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR VALDAMERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE GROSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000328-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON LIBARDONI CORADINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO JORGE AGOSTINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS INTIMANDO AS PARTES, POR SEUS 

PROCURADORES, VIA DJE, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 05/04/2018 , ÀS 09 HORAS, NO CEJUSC, 

EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000328-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON LIBARDONI CORADINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO JORGE AGOSTINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS INTIMANDO AS PARTES, POR SEUS 

PROCURADORES, VIA DJE, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 05/04/2018 , ÀS 09 HORAS, NO CEJUSC, 

EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005374-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005374-81.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: FABIO 

DOGLAS MAYER Vistos etc. Examinando o acordo entabulado entre as 

partes (Id. 10901210), verifica-se que não há as assinaturas das partes. 

Assim, intime-se a parte autora que junte nos autos a minuta do acordo 

assinado pelo executado, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me os autos 

conclusos para a homologação. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002956-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDORIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS INTIMANDO AS PARTES, POR SEUS 

PROCURADORES, VIA DJE, PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 22/05/2018 , ÀS 14H30MIN., NO CEJUSC, 

EDIFÍCIO DO FÓRUM, SITO NO ENDEREÇO AO FINAL INDICADO.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1005256-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALVES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005256-08.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: AMANDA ALVES SALDANHA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos, e etc. Percutindo ao 

fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência 

aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA 

POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, 

para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime a referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade.

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

Processo Número: 1002467-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. D. S. (AUTOR)

D. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. T. F. (RÉU)

C. H. F. (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que impulsiono os presente autos para 

intimar o advogado da parte requerente para realizar a distribuição da 

Carta Precatória expedido, juntando-se a devida comprovação nos autos. 

Sorriso, 02 de março de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006736-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. Z. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. C. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por meio de seu advogado 

mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 
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custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. ). Ressalte-se que a 

ausência de recolhimento das custas implica em cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000142-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANCA SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOZUE MORAIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006385-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO HOFFMANN DA SILVA (EXECUTADO)

 

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: 1000113-38.2017.8.11.0040

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:

ANDERSON RICARDO BERNO (EXECUTADO)

ARI BERNO (EXECUTADO)

INES JUSTINA BERNO (EXECUTADO)

 

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: 1000512-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNG & CAMINHAS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000512-04.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA EXECUTADO: JUNG & CAMINHAS LTDA VISTOS. 1. Em 

se tratando a parte requerida de pessoa jurídica, inclusive com a indicação 

de CNPJ, cabe à parte autora proceder as tentativas de busca de seu 

endereço, notadamente por possuir sede fixa, registros em Junta 

Comercial, etc. Em suma: a parte autora possui meios hábeis à localização 

da requerida, motivo pelo qual indefiro a busca de endereços pelos 

sistemas conveniados ao TJMT. 2. Intime-se a parte autora, via DJe, para 

que promova o regular andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

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

Processo Número: 1000804-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA LEMOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE OLIVEIRA MACEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000804-52.2017.8.11.0040 

AUTOR: SAMANTHA LEMOS RÉU: GILMAR DE OLIVEIRA MACEDO 

VISTOS. Trata-se Ação Revisional de Alimentos com Pedido Liminar 

proposta por HELOÍSA LEMOS MACEDO, representado por SAMANTHA 

LEMOS, em face de GILMAR DE OLIVEIRA MACEDO, todos devidamente 

qualificados nos autos. A representante legal da autora comunicou a 

mudança de endereço para a cidade de Matupá-MT, juntamente com a 

filha, ora autora, na Rua Quatro, nº1112, Bairro União, Matupá-MT (Id 

10864152). Parecer Ministerial. Vieram os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Como se sabe, a 

competência em causas afetas à infância e juventude é regida pelo art. 

147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo este que 

prescreve uma competência territorial especial, distinta, portanto, da regra 

geral do Código de Processo Civil. O inciso I do dispositivo supracitado 

dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou 

responsável, retratando, segundo a jurisprudência, a regra do “Juízo 

Imediato”, isto é, é competente para a causa o Juízo mais próximo do local 

onde se encontra o menor. Nesse sentido tomo a liberdade de transcrever 

o entendimento jurisprudencial pacificado: “(...) Segundo a jurisprudência 

do STJ, a competência para dirimir as questões referentes ao menor é a 

do foro do domicílio de quem já exerce a guarda, na linha do que dispõe o 

art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hipótese em que, 

ademais, a fixação da competência atende aos interesses da criança. 

Conflito conhecido, declarado competente o Juízo da 3ª Vara de Família de 

Niterói”. (STJ – CC 43.322/MG – 2ª S. – Rel. Min. Barros Monteiro – DJU 

09.05.2005 – p. 291). Assim, considerando que a parte autora comunicou 

o Juízo quanto à alteração de seu domicílio, remetam-se os autos para a 

Comarca de MATUPÁ-MT, com as cautelas e anotações de estilo. 

PROCEDAM-SE as baixas e anotações necessárias, providenciando-se a 

IMEDIATA remessa dos autos ao Juízo competente. CIÊNCIA ao Ministério 

Público e a DPE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002632-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARIANALDO FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004688-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBELINO NETO (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA SEM CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000867-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CAMARGO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

NELCI CAMARGO PESAVENTO OAB - 559.292.491-72 (REPRESENTANTE)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DOS VALORES DEPOSITADOS NO PRESENTE 

FEITO, NO PRAZO LEGAL.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003916-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003916-63.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO EXECUTADO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 

Intime-se o executado para pagamento das custas processuais, nos 

termos do cálculo retro. Após, intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. Não havendo manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002178-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002178-06.2017.8.11.0040 

AUTOR: HUELITON AGUIAR DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Verifica-se que a parte requerente não instruiu corretamente a 

inicial, eis que não indicou o valor certo pretendido a título de indenização, 

nos termos dos arts. 291 e 292, V, ambos do NCPC. Sendo assim, 

intime-se a parte requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, 

indicando o valor pretendido a título de indenização, ante o disposto no art. 

321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. Emendada à inicial, 

cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032996-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL BRASIL CENTRAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1032996-35.2017.8.11.0041 

IMPETRANTE: AGROINDUSTRIAL BRASIL CENTRAL LTDA IMPETRADO: 

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou 

com pedido de desistência da ação (Num. 10510395 ). É o relatório. 

Decido. A desistência da ação provoca a extinção do processo sem 

resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha 

outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em cumprimento aos 

limites procedimentais do NCPC, determinado pelo artigo 200, parágrafo 

único, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 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. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004676-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

LUZIA DA CONCEICAO ARAUJO OAB - 608.509.283-03 

(REPRESENTANTE)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004676-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

LUZIA DA CONCEICAO ARAUJO OAB - 608.509.283-03 

(REPRESENTANTE)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003625-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLICEU JACOBS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 11h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIOBALDO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h40. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004871-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005066-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NUNES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001100-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY ANTONIO GEHLEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004141-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DOGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 08h50. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ELZER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005881-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIO ANDRIGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004231-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIZIO PEREIRA NIZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004132-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RITA FARIAS FRAZAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004320-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAMACENA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004140-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h50. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004271-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000129-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

PEDRO ZANFRILLI MOREIRA OAB - MT20651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000129-55.2018.8.11.0040 

AUTOR: RODRIGO GOMES LIMA RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos 

etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência preliminar 

para o dia 22/03/18, às 14 horas a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com as 

ADVERTÊNCIAS dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, 

consignando que o prazo da RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004485-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005047-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA IZABEL ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006449-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENIR TEIXEIRA OAB - SP125253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006449-58.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO - INDSH EMBARGADO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA Vistos etc. Intimem-se as 

partes para, no prazo de dez dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão e julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo, defiro parcialmente o requerimento 

inserto no item 60 de Num. 11120169 – p. 13, determinando que o Estado 

de Mato Grosso informe, no prazo de 30 dias, se houve a quitação de 

alguma das notas fiscais excutidas na execução correlata (Proc. nº. 

1002840-04.2016.8.11.0040). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004965-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h40. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005286-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA CASTRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 10h50. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005284-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE SOUZA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 11h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005321-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DE OLIVEIRA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 13h00. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005290-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 13h10. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001077-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES APARECIDO GERBONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001077-65.2016.8.11.0040 

AUTOR: JONES APARECIDO GERBONI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, 

apresente a inicial de liquidação de sentença pelo procedimento comum, 

nos termos do art. 511, do NCPC. Havendo a necessidade de requisição 

de documentos à parte contrária, para ser procedida com a liquidação, 

deverá a parte autora elenca-los na petição acima. Na sequência, 

intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 dias. Não 

havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, cite-se a 

requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 511 

do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002726-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ECKERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 09h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005271-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005271-74.2017.8.11.0040 

AUTOR: ALZIRA BRUNHOLI RÉU: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO Vistos etc. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Leandro Augusto Minguelli, médico 

ortopedista, endereço: Rua São João, n. 2194, sala 01, Vila Romana, 

Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

PREVISO, eis que mantenho a justiça gratuita deferida ao autor no Num. 

10332363. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Recolhidos os honorários pelo requerido, intime-se o perito para indicar 

dia, hora e local para a realização do exame, comunicando este juízo com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das 

partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a realização do exame. Apresentado o laudo, 

independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004881-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRTON VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1004881-07.2017.8.11.0040 

AUTOR: CLAIRTON VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - ME RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a decisão do STJ que afetou o 

EREsp n. 1.1.63.120/RS ao rito dos recursos repetitivos, determinando a 

suspensão do processamento dos feitos que versem acerca da 

inclusão/exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS – 

energia elétrica, por força do art. 1.037, II, do CPC, DETERMINO O 

SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO até o deslinde da controvérsia 

junto ao STJ. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1003639-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA OAB - GO0031352A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1003639-13.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT EMBARGADO: BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

embargos ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SORRISO em desfavor de 

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, no qual o 

embargado arguiu a intempestividade dos embargos. Instado a se 

manifestar o embargante indicou que protocolou os embargos a 00:07 

(meia noite e sete minutos) do dia 21/07/2017, ou seja, dia imediatamente 

posterior ao prazo fatal para apresentação dos embargos (20/07/2017), 

pois teria tentado, por diversas vezes, protocolar no dia 20/07/2017, 

porém o sistema estaria inoperante. É o relatório. Decido. Pois bem, é 

inconteste que o prazo fatal para manejo dos presentes embargos seria 

dia 20/07/2017, porém os mesmos foram protocolados sete minutos depois 

(à meia noite e sete minutos do dia 21/07/2017), motivo pelo qual, a priori, 

estaria configurada a intempestividade dos mesmos. Todavia, algumas 

peculiaridades do caso concreto apontam para a necessidade de 

relativização da formalidade, em homenagem aos princípios da efetividade 

processual, da inafastabilidade da jurisdição à luz do acesso à tutela 

jurisdicional adequada, máximo aproveitamento dos atos processuais e, 

por analogia, ao princípio da primazia das decisões de mérito. Isso porque, 

o processo não pode ser encarado de forma restritiva, mas sim de forma 

ampla, já que “a tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz 

de realizar, eficientemente, aquilo que o ordenamento jurídico material 

reserva à parte” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo 

Civil: comentado com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 3ª ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 45), ou seja, os 

princípios processuais citados têm por norte entregar à parte o seu direito, 

desde que comprovado. Nestes termos, verifica-se que as teses arguidas 

nestes embargos à execução, muito provavelmente, serão, acaso haja a 

extinção, pela intempestividade, objeto de ação declaratória/anulatória, 

especialmente por se tratar de alegação de pagamento relativos à verbas 

públicas, com o que a extinção apenas retardará a decisão de mérito. Tal 

circunstância, aliada ao fato de que os presentes embargos foram 

distribuídos apenas sete minutos após o decurso do prazo para tanto, 

demonstram a necessidade de relativização da forma, consoante 

explanação acima. E não é só pelo diminuto prazo ultrapassado entre o 

prazo fatal e o protocolo (sete minutos), mas, também, pelo fato de que a 

vasta documentação acostada à inicial demonstra que o embargante 

diligenciou para levantamento dos dados necessários à defesa, não 

sendo crível que tenha realizado todo o trabalho de elaboração da peça 

inicial em apenas sete minutos, mas, sim, que ela já estava pronta, mas 

não foi protocolada por problemas no sistema PJE, na forma alardeada 

pelo embargante. Sendo assim, somadas tais circunstâncias, relativizo a 

forma em homenagem aos princípios da efetividade processual, da 

inafastabilidade da jurisdição à luz do acesso à tutela jurisdicional 

adequada, máximo aproveitamento dos atos processuais e, por analogia, 

ao princípio da primazia das decisões de mérito, com o que REJEITO a 

INTEMPESTIVIDADE dos embargos manejada. No mais, não vislumbrando a 

ocorrência de nenhuma das hipóteses de extinção do processo (art. 354, 

do NCPC) ou de julgamento antecipado da lide (art. 355, do NCPC), 

DECLARO O FEITO SANEADO na forma do artigo 357, do mesmo diploma 

legal, e passo a DELIMITAR AS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA: 1) Os pagamentos indicados na 

inicial pelo embargante foram efetivados (Num. 9082533- p. 1)? 2) Foram 

fornecidas as peças/prestados os serviços constantes nas notas fiscais 

relacionadas em Num. 9082533 – p. 2? Especifico os MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS como sendo a PERICIAL e prova TESTEMUNHAL. A 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA se mantem na FORMA ORDINÁRIA 

do art. 373, incs. I e II, do NCPC. Para realização da perícia técnica nomeio 

VOLMIR RUDELL, perito devidamente cadastrado no Banco de Peritos do 

TJMT (e-mail: volmir@digitalcontabilidademt.com.br), devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intimem-se as partes (art. 95, do 

NCPC), a recolher o valor (50% para cada uma), no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão, consistindo a perícia na análise de eventual 

divergência entre as especificações contratadas e efetivadas nos 

barracões litigiosos. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC), 

voltando-me conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso, neste momento obstada, tendo em vista o 

disposto no art. 477, do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004777-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA FATIMA ANDREIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 13h40. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005079-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANEIS FERREIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005079-44.2017.8.11.0040 

AUTOR: JURANEIS FERREIRA MIRANDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam 

produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o 

prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002000-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LORENA DECARLI LUCKACHAKI (AUTOR)

DANILO LUIZ DECARLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1002000-57.2017.8.11.0040 

AUTOR: NEUSA LORENA DECARLI LUCKACHAKI, DANILO LUIZ DECARLI 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de embargos de 
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declaração, suscitando omissão na decisão de Num. 10500381, sob a 

alegação de que, ao determinar a avaliação dos bens do de cujus, não 

constou que o valor a ser considerado é o da ocorrência do fato gerador, 

ou seja, a data do óbito do autor da herança (Num. 11105621). É o sucinto 

relatório. Decido. Pois bem, considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, visando evitar 

controvérsias eventuais a respeito da validade processual, acresço à 

decisão vergastada a determinação para que o Oficial de Justiça, 

responsável pela avaliação dos imóveis, registre, no respectivo auto, se 

houve valorização ou desvalorização no mercado imobiliário, desde o óbito 

do autor (08/2016), especialmente quanto aos imóveis objeto da avaliação, 

apta a ensejar mudança drástica no valor desta. Posto isso, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e lhes DOU PROVIMENTO, para acrescer à decisão 

invectivada que o Oficial de Justiça, responsável pela avaliação dos 

imóveis, deverá constar, expressamente, no laudo de avaliação, o valor 

avaliado da data do fato gerador (óbito - 08/2016). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002000-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA LORENA DECARLI LUCKACHAKI (AUTOR)

DANILO LUIZ DECARLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) que deverá ser efetuado, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ, por depósito junto a central de processamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a 

parte acessar o site do TJ/MT (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001995-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NAZARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001995-69.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO NAZARIO DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, 

apresente a inicial de liquidação de sentença pelo procedimento comum, 

nos termos do art. 511, do NCPC. Havendo a necessidade de requisição 

de documentos à parte contrária, para ser procedida com a liquidação, 

deverá a parte autora elenca-los na petição acima. Na sequência, 

intime-se a parte contrária para juntá-los, no prazo de 30 dias. Não 

havendo indicação de documentos a juntar, ou após a juntada, cite-se a 

requerida à contestar a inicial, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 511 

do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000324-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FERREIRA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002823-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010726-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDACAR AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BORGES ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

Processo: 8010726-32.2016.8.11.0040 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 observação do correio “não 

exista o número” encaminhada a parte reclamada José Borges 

Albuquerque. ID (11979116). Sorriso/MT, 01 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011779-58.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA M DA SILVA HENNIG - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8011779-58.2010.811.0040 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, INFOJUD 

e, para ditar os rumos da lide, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 02 de março de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial .
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004538-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1004538-11.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: GUILHERME MONTAGNER REINERI I - Em atenção 

ao postulado no Id. 11429418, defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo 

de 90 (noventa) dias para diligenciar sobre novo endereço da parte 

reclamada. II - Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, 

decorrido o prazo acima, deverá a autora manifestar-se independente de 

nova intimação, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIELLE FATIMA SANTOS UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001835-10.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GLEICIELLE FATIMA SANTOS 

UNTAR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 10489127), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003933-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA FRANCISCA DO NASCIMENTO (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:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003933-65.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EULINA FRANCISCA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA 

BRASIL S.A. I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 10509981), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006794-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA SOUSA (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)

 

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 16 de MAIO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006801-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 16 de MAIO de 2018, às 11:20 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: 1006802-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/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 16 de MAIO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-37.2016.8.11.0040

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:

ROYAL PINE COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002120-37.2016.8.11.0040 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 (Id. 12002565). Sorriso/MT, 02 de 

Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 16 de MAIO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 14:40 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: 1000009-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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 16 de MAIO de 2018, às 15:00 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: 1000010-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDRA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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 16 de MAIO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004513-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004513-95.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE FABIANO BELLAO 

GIMENEZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 9873369), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004345-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004345-93.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JURANDIR LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A I – A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 10573358), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004565-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAIVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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 DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004565-91.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCO PAIVA ALVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 9921974), injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual indefiro o 

postulado pela D. Patrona do reclamante (Id. 11444938), com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010747-08.2016.8.11.0040

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:

TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 8010747-08.2016.8.11.0040 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 
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(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da carta precatória (Id. 12014315). Sorriso/MT, 02 de 

março de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004567-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004567-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGO APARECIDO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 9922148), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual indefiro o 

postulado pela D. Patrona do reclamante (Id. 11446049), com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004397-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004397-89.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEIDIANE PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 9960849), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona do 

reclamante (Id. 11446201), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JAQUELINA BARBOSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

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 16 de MAIO de 2018, às 15:20 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: 1004399-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE SOUSA (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004399-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEIDIANE PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 9961208), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona do 

reclamante (Id. 11446424), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004417-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIA GABRIELA DE SOUZA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004417-80.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELISIA GABRIELA DE SOUZA 

NOGUEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 9969871), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. 

Patrona do reclamante (Id. 11448872), com fundamento no art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004429-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004429-94.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GEDEON FEITOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 9969979), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. 

Patrona do reclamante (Id. 11449223), com fundamento no art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 181 de 466



28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004436-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE SOUZA CUSTODIO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004436-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NEIDE DE SOUZA CUSTODIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 9970149), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona do 

reclamante (Id. 11449918), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004419-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRLANICE NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004419-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA IRLANICE NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 9971173), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. 

Patrona do reclamante (Id. 11450981), com fundamento no art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004651-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA OLIVEIRA CUNHA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004651-62.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SILMARA OLIVEIRA CUNHA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 10572063), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004686-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004686-22.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAURO DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10043552), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona da 

reclamante (Id. 11453981), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001969-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

 

Processo: 1001969-37.2017.8.11.0040 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, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção do feito. Sorriso/MT, 02 de março de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003507-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARROS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003507-53.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA BARROS MOURA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10572431), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona da 

reclamante (Id. 11454085), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 
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o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004652-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004652-47.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAFAEL DOS SANTOS 

MORAES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, I – A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 9990479), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JAQUELINA BARBOSA VIANA (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)

 

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 16 de MAIO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIALES ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 16 de MAIO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000086-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L S M DEL PUPO LOCADORA DE VEICULOS E LOGISTICA - ME (RÉU)

 

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 16 de MAIO de 2018, às 17:00 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: 1000040-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITON DE SOUZA DOS SANTOS (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 16 de MAIO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004083-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REUBLETY ARAUJO NAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 16 de MAIO de 2018, às 17:20 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: 1004821-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LIMA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004821-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CARLOS LIMA DA SILVA 

JUNIOR REQUERIDO: CLARO S.A. I – A parte reclamante, embora intimada 

(Id. 11201373) injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000746-49.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EMERSON FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 9914632) 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual indefiro o postulado pela D. Patrona do reclamante (Id. 11457674), 

com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001557-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO YAMAK (REQUERIDO)

GERSON LUIS WERNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001557-09.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRUNO FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: FABIANO APARECIDO YAMAK, GERSON LUIS WERNER I – A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 10622486) injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004501-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARLOS PADILHA CURVEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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 16 de MAIO de 2018, às 17:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004422-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004422-05.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIANO DE SOUSA CUNHA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 9899922) injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona do 

reclamante (Id. 11475053), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ACOSTA (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)

 

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 16 de MAIO de 2018, às 17:40 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: 1005135-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUMARA APARECIDA JARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 16 de MAIO de 2018, às 17:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003672-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (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 16 de MAIO de 2018, às 18:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010738-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO BOTTEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010738-46.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP REQUERIDO: JOAO ALBERTO BOTTEGA I - Homologo o acordo 

firmado pelas partes (Id. 11043412) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, 

do NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo 
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para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem 

e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005842-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARCHIORO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES 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 16 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: 1003704-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA TEODORO (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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003704-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA 

TEODORO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por ADRIANA DA SILVA TEODORO em face de BANCO 

BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. 

Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela 

reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. É o relatório. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Pois bem. No que diz com o mérito, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Não houve juntada de qualquer prova que comprove 

o débito ou contrato assinado, apenas juntando telas de sistemas internos 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". A empresa reclamada alega e demonstra que o 

reclamante apresenta outras restrições, no intuito de aplicabilidade da 

Sumula 385 STJ, contudo, todas as outras anotações são posteriores a 

restrição discutida. No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 
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e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILAINE TAVARES GRAEFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003111-76.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA REQUERIDO: MARILAINE TAVARES GRAEFF I – A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 106420669) injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004649-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARVALHO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004649-92.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WILLIAN CARVALHO DUTRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

I – A parte reclamante, embora intimada (Id. 100230749) injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003707-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: PAULO RAMOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por PAULO RAMOS 

em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a reclamante em nenhum momento comunicou a empresa 

sobre o relatado, alega por mero aborrecimento. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 
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serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003715-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBISON PAIVA SANTOS (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:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003715-37.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEBISON PAIVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

CLEBISON PAIVA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que 

houve a cessão de crédito e o reclamado foi devidamente notificado, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 187 de 466



fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ML LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTRITO INDUSTRIA E COEMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010390-28.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: OFICINA MECANICA ML LTDA - 

ME EXECUTADO: RESTRITO INDUSTRIA E COEMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA - ME I – RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação ajuizada por OFICINA 

MECANICA ML LTDA – ME em face de RESTRITO INDUSTRIA E 

COEMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME. Conforme certidão de ID 

11094905, a parte autora não se manifestou sobre o resultado de busca, 

caracterizando assim o abandono da causa, conforme despacho de ID 

1006158, No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da 

Lei n. 9.099/95. II – FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;. Nesses termos, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. III 

– DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução 

de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada (Lei n. 

9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei n. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004563-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004563-24.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ISAIAS ALMEIDA DA CRUZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I – A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 10582565), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual indefiro o postulado pela D. Patrona do 

reclamante (Id. 11436314), com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000608-82.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO I – Em atenção ao 

postulado no Id. 10768192, defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo de 

30 (trinta) dias. II – Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, 

decorrido o prazo acima, deverá a autora manifestar-se independente de 

nova intimação, sob pena de extinção.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JAQUELINA BARBOSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E CRIMINAL 

CARTA DE CITAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 
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Sorriso-MT, 02 de março de 2018. Senhor(a): BANCO BRADESCO S/A, 

inscrita no CNPJ n° 60.746.948/0001-12, ambas com endereço na Rua 

Barão de Melgaço, 3.445, centro, Cuiabá – MT, CEP 78000-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo 

da(o) petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante desta 

carta, para comparecer, acompanhado de advogado(s) habilitado(s), à 

audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o 16 de MAIO de 2018 ÀS 

15:20 HORAS, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oraL. NÚMERO DO PROCESSO: PROC. 1000011-79.2018.8.11.0040 

VALOR DA CAUSA: RS 10.038,48 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE 

RECLAMANTE: ANTONIA JAQUELINA BARBOSA VIANA PARTE 

RECLAMADA: BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora 

Judiciária Sede do juizado e Informações: Rua Canoas Nº 641 - Bairro: 

Centro - Cidade: Sorriso-MT Cep:78890000 - Fone: 66-3545-8400.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JAQUELINA BARBOSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

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. 11270682, intimando-a de que foi designado o 

dia 16 DE MAIO DE 2018 ÀS 15H20MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003672-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003672-03.2017.8.11.0040 (M) Acolho a justificativa de ausência 

apresentada pela reclamante conforme ID 10318818, razão pela qual 

redesigno a audiência de conciliação em data a ser disponibilizada pelo 

Sistema PJE e, após, cite-se a parte reclamada e intime-se a parte 

reclamante, com as advertências legais, observando o endereço indicado 

no ID 10391853. Sorriso/MT, 17 de novembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005303-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE JANKE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005303-79.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBERSON ATILIO BERGAMIN 

& CIA LTDA - EPP REQUERIDO: LIANE JANKE GOMES DE OLIVEIRA I - A 

parte reclamante, embora intimada (Id. 11017068), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem 

julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o 

trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001444-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (REQUERIDO)

SCHORR & DEMARCK LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001444-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ZANELLA SCHERER & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: SCHORR & DEMARCK LTDA - ME, HILARIO 

SCHORR Trata-se de reclamação proposta por ZANELLA E SCHERER 

LTDA-ME em face de SCHORR & DEMARCK LTDA-ME e HILÁRIO SCHORR, 

relata a reclamante que é credora das partes reclamadas na quantia de R$ 

12.408,98 (dose mil, quatrocentos e oito reais e noventa e oito reais), 

representado através de ordens de serviços e notas ficais, constantes no 

Id. 5594168, ainda alega dívida relacionada à despesas com protestos em 

cartório no valor de R$ 1.606,68 (um mil, seiscentos e seis reais e 

sessenta e oito centavos). Citadas as partes reclamadas (Id. 11241320), 

não apresentaram contestação, bem como não compareceram à audiência 

de conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos 

do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova 

em audiência. A parte reclamada foi citada no dia 15.12.2017, contudo, 

sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pelas ordens de serviços e 

notas fiscais, assinadas pelo reclamado, acostada no Id. 5594168, 

servindo como prova. Todavia, o débito relativo às despesas com 

protestos em cartório, não esta comprovado nos autos, não merecendo 

acolhimento. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o 

efeito de condenar as partes reclamadas a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 12.408,98 (dose mil, quatrocentos e oito reais e noventa e oito 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de ajuizamento da 

reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação 

(NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006131-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CARLOS SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006131-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: APARECIDO CARLOS 

SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

SÍNTESE DA DEMANDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta 

por APARECIDO CARLOS SOARES DOS SANTOS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Alega a parte reclamante que foi submetido a 

procedimento de cateterismo cardíaco com implante de stent coronário. 

Contudo, em nova consulta a médica solicitou o exame de “cintilografia do 

miocárdio” para investigar as dores que ainda está sentindo. Aduz que 

não possui condições financeiras para realizar o tratamento, e embora 

regulado o procedimento não fora agendado. Postulou em sede de 

antecipação de tutela, a realização do exame, convolando-se em definitiva 

ao final. A medida urgente foi indeferida (id. 11142831). Em contestação o 

Estado de Mato Grosso alegou: a) ausência do interesse processual; b) 

preliminar de inclusão do Município de Sorriso no polo passivo, em razão 

da solidariedade dos entes federados; c) desrespeito às leis 

orçamentárias; d) da reserva do possível e das “escolhas trágicas”; e) 

comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal à 

saúde; f) impertinência da multa diária. O que fora impugnado no id. 

11379807. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de 

prova oral, razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do 

art. 355, I, do NCPC. DA PRELIMINAR DE ausência de interesse 

processual. Será analisada juntamente com o mérito da presente 

demanda. DA PRELIMINAR DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE SORRISO NO 

POLO PASSIVO. Não merece prosperar, porquanto apesar da Constituição 

Federal ser expressa ao prever a solidariedade dos entes federativos no 

atendimento à saúde, a jurisprudência não se cansa de repetir a 

possibilidade de o cidadão eleger os entes que pretende acionar, não 

estando obrigado a litigar contra todos: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. 

RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. LEI Nº 

8.080/1990. DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 

COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O 

fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). 2. Hipótese em que, 

para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria 

necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem 

como a legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis 

nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 811259/RO, 1ª Turma do 

STF, Rel. Roberto Barroso. j. 24.11.2015, unânime, DJe 09.12.2015). 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. SÚMULA 568/STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO À 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. (Pet no Agravo em Recurso Especial nº 861302/RJ 

(2016/0026018-9), 4ª Turma do STJ, Rel. Humberto Martins. j. 11.05.2016, 

DJe 20.05.2016). DO MÉRITO. O art. 196 da Constituição estabelece que “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”. O art. 197 da Carta Magna 

prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância 

pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, 

controle e execução, esta última de forma direta ou indireta. Já o art. 198 

da Lei Maior, em seu inciso III, prevê a organização de um sistema único de 

ações e serviços de saúde, sendo uma de suas diretrizes o atendimento 

integral, é dizer, deve-se atender a todas as demandas inerentes à 

realização do direito à saúde, sem discriminar-se procedimentos, moléstias 

ou pessoas. A par do ordenamento constitucional, tem-se que a Lei n.º 

8.080/90, ao regulamentar a assistência à saúde, estabeleceu, em seu art. 

7º, os princípios inerentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo 

relevante destacar os postulados da universalidade de acesso aos 

serviços de saúde, com igualdade de condições, e – novamente - o 

resguardo da assistência integral. Do panorama acima, singelo se torna 

extrair que a realização do direito à saúde é finalidade primordial e 

inarredável do Estado Democrático de Direito, não sendo demasiado 

concluir-se que, onde não for assegurado tal direito, não haverá dignidade 

humana, e todos os demais postulados constitucionais perderão sentido. 

Como relatado, a parte reclamante sustenta ser necessário realizar o 

exame de “cintilografia do miocárdio”, alegação esta, corroborada pelo 

relatório cardíaco (id. 10929351), bem como pelo encaminhamento do SUS 

(id. 10929351) e parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT (id. 11131261). 

Afora isso, o reclamado, na contestação apresentada, não impugnou o 

quadro médico alegado. O próprio reclamado enseja ofensa ao princípio da 

isonomia. Isso porque a Administração Pública acaba por coagir a parte 

contrária a acionar o Poder Judiciário para ter acesso ao tratamento 

necessário à garantida de seu direito a vida. Também não há que se falar 

em ingerência do Poder Judiciário na Administração Pública. Diante da 

abstenção do reclamado, a parte reclamante viu-se prejudicada e acionou 

o Poder Judiciário, que optou pelo interesse mais coerente em conflito. E 

ainda que não fosse por isso, restaria o direito segundo o princípio da 

dignidade da pessoa humana, cuja eficácia não deve ser vista apenas sob 

uma ótica meramente negativa, mas como elemento de conteúdo axiológico 

norteador das ações positivas e dos direitos a prestações ativas pelo 

Estado. Não soaria estranho, nesse sentido, falar-se em "dignidade social" 

para destacar a dignidade da pessoa no âmbito dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. O tema, de matriz constitucional, já foi amplamente 

discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como demonstra o 

acórdão abaixo, de relatoria do E. Ministro Celso de Mello: PACIENTE COM 

HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - 

DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 

196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O 

DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL 

INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde 

representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 

das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e 

implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, 

aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso 

universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - 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. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A 

PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de 

programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 

inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (RE 

271286 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado 
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em 12/09/2000, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJ 24-11-2000 PP-00101 EMENT 

VOL-02013-07 PP-01409). Vale ressaltar, ademais, que a parte 

requerente persegue o atendimento de uma necessidade básica de saúde, 

e não o atendimento de um capricho pessoal incompatível com a realidade 

brasileira. Sua intenção cinge-se ao tratamento de moléstia incomum para 

sua condição de vida, sendo certo que a ausência de tratamento 

adequado é fator de risco e severas limitações em sua vida. Não se 

mostra razoável a invocação de desrespeito a limites orçamentários 

quando se verifica que o tratamento médico vindicado é essencial para a 

garantia à vida de quem o requer, tornando-se secundárias as 

considerações de ordem orçamentária ou financeira. Bem abordou tais 

interesses aparentemente conflitantes, com particular brilhantismo, o E. 

Ministro Herman Benjamin, no seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (grifou-se): ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO 

SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. 

MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das 

pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que 

sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como 

na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na 

Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva 

do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder 

Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações 

positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever 

legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no 

único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de 

toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou 

execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no 

Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de 

constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 

exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua 

completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou 

insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para 

o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da 

dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou 

justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por 

negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos 

orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a 

opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez 

daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse 

pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 

aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do 

razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, 

são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a 

esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 

do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos 

Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo 

discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente 

da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à 

dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando 

esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1.185.474/SC, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.04.2010). 7. Recurso 

Especial provido. (Recurso Especial nº 1068731/RS (2008/0137930-3), 2ª 

Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 17.02.2011, unânime, DJe 

08.03.2012). Em arremate, no que se refere à cominação de multa diária, 

tenho que a mesma não deve ser aplicada, uma vez que o Tribunal de 

Justiça deste Estado já se posicionou no sentido de não ser este o meio 

mais eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão, mas 

sim o bloqueio online nas contas públicas. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA DEFERIDA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – MULTA 

COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). 

Deve ser excluída a multa cominatória, visto que devem ser adotados 

outros mecanismos para efetivação da tutela jurisdicional no plano prático. 

(AI 154120/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016). AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO - SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON 

LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. “O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora 

possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa 

do que a imposição da multa diária. (...) A maioria dos componentes da 

Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica 

para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir 

o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

(...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 27/05/2008, 

DJe 12/06/2008). É possível ao julgador adotar o bloqueio on line de 

valores em contas públicas em substituição à multa diária se, no caso 

concreto, esta providência configurar-se como o meio coercitivo mais 

eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe 

a entrega de medicamentos”. (Ag 136875/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 11/12/2015). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO 

QUE DETERMINA AO PODER PÚBLICO DISPONIBILIZAR NOS 

ESTABELECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE, 

INTEGRANTES DO SUS, OS MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

LIMINAR PELO JUIZ A QUO FIXANDO-SE O PRAZO DE 24 HORAS PARA 

CUMPRIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00 

(DOIS MIL REAIS) - PLEITO DE FIXAÇÃO DO PRAZO EM 30 (TRINTA) DIAS 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR - EXCLUSÃO DA MULTA FIXADA EM 

PRIMEIRA INSTÂNCIA - PRAZO EXÍGUO E MULTA EXCESSIVA - 

SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR BLOQUEIO ON-LINE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A substituição da astreinte pelo 

bloqueio on-line é medida que se impõe, por ser o mecanismo mais eficaz 

para o imediato cumprimento da decisão, que tem por finalidade 

resguardar o tratamento de saúde indispensável ao ser humano, em 

respeito ao Princípio da Dignidade Humana, bem como o direito à vida e à 

saúde, nos moldes do art. 461, § 5º do Código de Processo Civil. (Agravo 

de Instrumento nº 0114680-64.2013.8.11.0000, 3ª Câmara Cível do TJMT, 

Rel. Maria Aparecida Ribeiro. j. 24.02.2015, DJe 03.03.2015). DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de condenar o 

reclamado ESTADO DE MATO GROSSO à obrigação de fazer, 

consubstanciada em providenciar em favor do reclamante, a realização do 

exame de “cintilografia do miocárdio”, em estabelecimento público ou 

particular no prazo de 30 (trinta) dias, providenciando ainda, o transporte 

do reclamante caso necessário o deslocamento para outro município ou 

estado, na hipótese de indisponibilidade do serviço nesta urbe. Oficie-se 

ao Gestor do Sistema Único de Saúde local para que inclua a parte 

reclamante em serviço ou programa já existente no SUS, para fins de 

acompanhamento e controle clínico, caso ainda não providenciado (CNGC, 

art. 1.315). Diante da condenação do reclamado na obrigação de fazer 

acima, em caso de descumprimento, haverá o bloqueio de valores nas 

contas públicas, devendo a parte reclamante observar nos orçamentos, 

que os mesmos não extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde, 

nos termos dos artigos 1.321 e 1.322 da CNGC. Dispensado o reexame 

necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e honorários (Lei 

n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003427-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003427-89.2017.8.11.0040 REQUERENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI 

- EPP REQUERIDO: JOZIEL RODRIGUES DA SILVA Trata-se de reclamação 

proposta por HIDRAULICA PEDRINHO EIRELLI-EPP em face de JOZIEL 

RODRIUES DA SILVA relata a reclamante que é credora das parte 

reclamada na quantia de R$ 31.757,66 (trinta e um mil setecentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos), representado através 

de cheque, constante no Id. 8781752. Citada a parte reclamada (Id. 

10428346), não apresentaram contestação, bem como não compareceram 

à audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção 

de prova em audiência. A parte reclamada foi citada no dia 05.10.2017, 

contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar em parte 

neste feito, isso porque a dívida alegada está parcialmente comprovada 

pelo cheque acostado no Id. 8781752, pois embora a reclamante tenha 

citado em sede exordial três cheques, juntou aos autos apenas um deles, 

comprovando somente a dívida no valor de R$ 9.260,00 (nove mil 

duzentos e sessenta reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 9.260,00 (nove mil duzentos e 

sessenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de 

ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data 

da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005275-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITTER DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005275-14.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RITTER DE SOUZA & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: PATRICIA VARGAS DA SILVA Trata-se de reclamação 

proposta por RITTER DE SOUZA & CIA LTDA - ME em face de PATRICIA 

VARGAS DA SILVA, relata a reclamante que é credora da reclamada na 

quantia de R$ 8.386,78 (oito mil trezentos e oitenta e seis reais e setenta e 

oito centavos), representado através de boletos, constantes nos Ids. 

10272969, 10272972, 10272974 e 10272978, ainda alega dívida 

relacionada à despesas com cartório no valor de R$ 185,60 (cento e 

oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Citada a parte reclamada (Id. 

11099834), não apresentou contestação, bem como não compareceu à 

audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção 

de prova em audiência. A parte reclamada foi citada no dia 12.12.2017, 

contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente dos atos 

processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação e 

apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 20 

da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a revelia 

acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa 

presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pelos boletos, acostados 

nos Ids. 10272969, 10272972, 10272974 e 10272978, bem como 

comprovada a despesa com cartório no Id. 10272999, que mesmo sem 

força executória, servem como provas. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.572,38 (oito mil quinhentos e 

setenta e dois reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir de ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004374-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004374-46.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEYTON TRAJANO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, CLEYTON 

TRAJANO DA CONCEIÇÃO, que ao tentar efetuar compras em 

estabelecimentos comerciais, constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$209,02 com relação ao contrato 2140856621. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido, pois sempre 

cumpriu com suas obrigações. Requer seja declarada a inexistência do 

débito e seja levantada a inscrição negativa que consta em seu nome, bem 

como seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, contesta pugnando pela improcedência da 

ação, por ser a inscrição do débito exercício regular de direito. Diz que 

houve a contratação de uma linha telefônica inicialmente na modalidade 

pré-paga, havendo posterior migração para a modalidade controle, de 

modo que não há contrato escrito. Diz que houve pagamentos de algumas 

faturas. Discorre acerca da inexistência de dano moral. A requerente 

alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega 

que os serviços foram contratados pela parte autora, tendo sido 

utilizados. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo telas de sistema geradas unilateralmente, o que 

conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de legitimidade. 

Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

de serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, 

como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se deu por 
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falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus 

sistemas, a fim de manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. 

Vale ressaltar que o endereço nas telas sistêmicas é inserido 

unilateralmente pela requerida, de modo que não pode ser levado como 

prova cabal de contratação, por ser o mesmo de fácil modificação a 

qualquer momento. Ainda, plenamente aceitável a contratação verbal, mas 

a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu 

nos autos. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação 

por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía 

a parte autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstram os 

documentos juntados na inicial. Tal entendimento já está consolidado na 

súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência 

das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO 

PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

- EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO 

STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida 

tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado 

e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor 

ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da 

Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela 

que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade 

pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria 

atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a 

falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a 

ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de 

Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a 

preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, 

descaracterizando o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

ação declaratória, para declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito de R$209,02 com relação ao 

contrato 2140856621, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005315-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DA SILVA TELLES (REQUERIDO)

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005315-93.2017.8.11.0040 REQUERENTE: COLEGIO VINICIUS DE 

MORAES LTDA - EPP REQUERIDO: MARIANA MACHADO BRAZIL 

BARBOZA, JONATHAN DA SILVA TELLES I - Homologo o acordo firmado 

pelas partes (Id. 11507558) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do 

NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na 

hipótese, observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005285-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005285-58.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

REQUERIDO: ANDERSON LUIZ GAIDES I - Homologo o acordo firmado 

pelas partes (Id. 11961249) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do 

NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na 

hipótese, observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR PIMENTEL DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

WHIRLPOOL LATIN AMERICA BV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005232-77.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ERISMAR PIMENTEL DE BRITO 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

WHIRLPOOL LATIN AMERICA BV I - Homologo o acordo firmado pelas 

partes (Id. 11961268) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, 

observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade 

processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914).
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005302-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSIO SLOBODA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005302-94.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROBERSON ATILIO BERGAMIN 

& CIA LTDA - EPP REQUERIDO: AMBROSIO SLOBODA I - Homologo o 

acordo firmado pelas partes (Id. 12013596) e, com supedâneo no art. 487, 

III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as 

partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005324-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005324-55.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GEOVANE NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A I - Homologo o acordo firmado 

pelas partes (Id. 12013714) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do 

NCPC, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na 

hipótese, observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914).

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 015/2018/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:confiança   

confiança       NOMEAR o servidor GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete I, 

PDA-CNE-VII, no Gabinete da Primeira Vara Cível desta comarca, com 

efeitos a partir da data de assinatura do termo de posse. Publique-se.   

Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.   

Tangará da Serra, 01 de março de 2018.       FLÁVIO MALDONADO DE 

BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro      table

 PORTARIA Nº 015/2018/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:

confiança

 confiança

 NOMEAR o servidor GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete I, PDA-CNE-VII, no Gabinete 

da Primeira Vara Cível desta comarca, com efeitos a partir da data de 

assinatura do termo de posse.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Tangará da Serra, 01 de março de 2018.

 FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000484-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YASSUHIRO TANAKA JUNIOR (IMPETRANTE)

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA (IMPETRANTE)

JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nilza Ramos Bastos (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000484-20.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: ALIUDA SUKO SUZUKI 

TANAKA, JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA, YASSUHIRO TANAKA 

JUNIOR IMPETRADO: NILZA RAMOS BASTOS Vistos, Cuida-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Aluida Suko Suziki Tanaka, Juliana 

Beatriz Mayumi Tanaka e Yassuhiro Tanaka Junior em face de Nilza 

Ramos Bastos, Tabeliã Chefe do Cartório do 2º Ofício de Tangará da 

Serra/MT, todos qualificados no encarte processual em epígrafe, 

objetivando a dispensa de apresentação de comprovante de quitação do 

ITCD e outros tributos, nos termos dos artigos 659 a 663 do Código de 

Processo Civil. Sustentam os impetrantes que em 25/03/2015 protocolou 

pedido de inventários e partilha dos bens deixados por morte de Yasuhiro 

Tanaka, sendo exigido a apresentação de certidões negativas dos bens 

do de cujus. Alegam que, a partir de então, os herdeiros negociaram o 

parcelamento das dívidas existentes em nome de Yasuhiro Tanaka, 

notadamente o ITCD, o qual foi parcelado em 48 meses. Asseveram que 

foram entregues todas as certidões requisitadas pelo cartório, contudo, a 

Tabeliã devolveu o inventário por falta de quitação integral do ITCD. Desse 

modo, sustenta que a exigência de quitação de tais tributos antes da 

partilha oneram desnecessariamente as partes, pugnando por sua 

dispensa, ressaltando-se que as parcelas do ITCD estão sendo pagas em 

dia. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança é a via 

adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação 

está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 
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via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. No caso em destaque, analisando 

detidamente o escolho probatório produzido nos autos, bem como, os 

argumentos despendidos pela impetrante, em sede de cognição 

superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a relevância 

dos fundamentos deduzidos, assim, reputo como sendo de rigor o 

indeferimento da liminar pretendida. Com efeito, apesar dos impetrantes 

alegarem ato ilegal por parte da autoridade coatora, constata-se, apenas, 

que aquela agiu dentro dos limites legais, vez que apenas exigiu a 

apresentação de documentos previstos na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro 

Extrajudicial e da Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça quando 

da lavratura de escritura pública de inventário e partilha, bem como da 

legislação estadual pertinente ao Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis 

e Doação – Lei n.º 7.850/2002, alterado pela Lei n.º 10.488/2016. Portanto, 

em sede de juízo provisório, não vislumbro a existência de um dos 

pressupostos essenciais autorizadores da concessão de medida liminar, 

ou seja, ausência de verossimilhanças das alegações, razão pela qual 

INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Sem prejuízo das deliberações supra, com 

fulcro no princípio da cooperação, certifique-se a existência de processos 

em nome de Yasuhiro Tanaka. Posteriormente, comunique-se o 

falecimento de Yasuhiro Tanaka, encaminhando-se àqueles autos cópia 

da certidão de óbito, bem como a qualificação da inventariante e dos 

demais herdeiros. No mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o 

§ 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000509-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA (IMPETRANTE)

EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA (IMPETRANTE)

JERRY DA SILVA MOTA (IMPETRANTE)

TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000509-33.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: RODINEIA DE FATIMA MACIEL 

DUTRA, EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA, JERRY DA SILVA 

MOTA, TIAGO TEIXEIRA LIMA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

TANGARÁ DA SERRA - MT VISTOS, Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por RODINÉIA DE FÁTIMA MACIEL DUTRA, EVALDO GENER 

RODRIGUES DA SILVA, JERRY DA SILVA MOTA e TIAGO TEIXEIRA LIMA 

SILVA em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. ITAMAR 

MARTINS BONFIM, PREFEITO MUNICIPAL, Sr. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA 

e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Sustentam os impetrantes que foram aprovados 

em processo seletivo para exercer temporariamente o cargo de “Médico 

Regulador – SAMU” em regime de plantão. Afirmam que os editais 

003/2016 e 002/2017 estabeleciam que o exercício dos cargos da 

Secretaria de Saúde, assim como o cargo de “Médico Regulador – SAMU”, 

além do vencimento, seria pago um acréscimo de 30% a título de adicional 

de insalubridade, caso o ambiente de trabalho fosse considerado 

insalubre, nos termos do Laudo Técnico de Condições de Ambiente de 

Trabalho, sendo que o mesmo fixa como insalubridade de grau médio 30% 

do salário base para o cargo Médico Regulador. Afirmam os impetrantes 

que receberam o adicional de insalubridade desde a contratação até o 

mês de outubro de 2017, contudo, foram noticiados em 06 de novembro de 

2017 da suspensão do pagamento do adicional, sob o fundamento de que 

fora constatado a inaplicabilidade do adicional ao médico regulador, 

conforme Memo interno n.º 184/SMS/2017. Asseveram os impetrantes que 

o ato de suspensão do pagamento de adicional de insalubridade se 

reveste de ilegalidade, visto que inexistiu prévio procedimento 

administrativo que garantisse a ampla defesa e o contraditório, bem como 

ausência de demonstração de que as atividades exercidas pelo Médico 

Regulador não estão mais enquadradas como insalubres ou que as 

condições de insalubridade do local não mais existe. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato 

impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente 

regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, 

havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental. Além disso, para que seja possível a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta 

o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. Entrementes, no caso vertente, em sede de cognição sumária, 

própria deste momento processual, pelos argumentos e documentos 

atrelados na petição inicial a despeito da aparente relevância do 

fundamento invocado, reputo de rigor o deferimento da medida liminar 

pleiteada. Isso porque, consoante o Laudo Técnico das Condições do 

Ambiente de Trabalho (Id 11984762, p. 74) prevê que o Médico Regulador, 

assim como o Médico intervencionista, está exposto a riscos ambientais 

de grau moderado, sendo, portanto, aplicável o adicional de insalubridade. 

Outrossim, não consta do ato coator, Memo interno n.º 184/SMS/2017 (Id 

11984761), a realização de novo laudo técnico em que alteraria a situação 

fática descrita no laudo vigente ou a modificação da legislação em que 

atribuiu as funções exercidas pelo cargo de medico regulador. Ante o 

exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando-se que a 

autoridade coatora suspenda os efeitos do Memo interno n.º 

184/SMS/2017. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as 

informações que julgar necessárias no prazo de 10 dias, enviando-lhe a 

segunda via apresentada. Além disso, com fundamento no inciso II do 

artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino que seja citada a pessoa jurídica à 

qual a autoridade coatora está integrada, à qual se acha vinculada ou da 

qual exerce atribuição, para que, querendo, ingresse no feito. Decorrido o 

prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista 

ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. No mais, cumpra-se 

prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. 

Tangará da Serra/MT, 1 de março de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000448-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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P. H. N. P. B. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA OAB - MT0003754A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. T. D. S. (IMPETRADO)

P. M. D. T. D. S. (IMPETRADO)

F. M. J. (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA Numero do Processo: 1000448-75.2018.8.11.0055 

IMPETRANTE: PHILIPI HIGINO NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES 

IMPETRADO: FABIO MARTINS JUNQUEIRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA Vistos, 

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PHILIPI HIGINO 

NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES em face do PREFEITO 

MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, Fábio Martins Junqueira e 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA todos qualificados no encare 

processual, objetivando a anulação ou modificação da penalidade imposta 

em processo de sindicância. Sustenta o impetrante que fora instaurado 

processo de sindicância n.º 02/PSD/2017 por meio de denúncia do 

Ouvidor Alberto Fernando Ambrósio em 19/12/2016, em razão de texto 

publicado pelo impetrante. Assevera o impetrante que o texto não possui 

caráter depreciativo e desrespeitoso, vez que apenas expressou sua 

experiência pessoal perante a Ouvidoria, enquanto órgão ligado ao 

Prefeito e sem imparcialidade. E que o texto postado fora direcionado ao 

cargo público de ouvidor, suas prerrogativas e funções e, não, a pessoa 

particular do ouvidor. No Relatório Final Expositivo expedido pela comissão 

de sindicância, em 28/03/2017, consignou que o impetrante cometeu ilícito 

de baixo potencial, sugerindo a aplicação de penalidade de advertência. A 

assessoria de apoio técnico, administrativo e legislativo corroborou com a 

aplicação da penalidade de advertência, conforme análise técnica n.º 

88/AATAL/2017 datada de 19/04/2017. Contudo, o Prefeito Municipal em 

17/05/2017, contrariando o relatório final e o relatório técnico, aplicou a 

penalidade de suspensão, sob o argumento de que o servidor gerou 

grandes transtornos à Administração Pública Municipal, seus servidores e 

à população tangaraense. O impetrante interpôs recurso administrativo, o 

qual foi analisado em 31/01/2018, mantendo-se os termos da decisão que 

imputou 30 dias de suspensão. Assevera que a pena de suspensão 

apenas será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas e de 

violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a 

penalidade de demissão, consoante artigo 212 da Lei Complementar 

006/94. Alega que o Prefeito Municipal não levou em consideração que o 

impetrante não cometeu qualquer ato considerado ilícito durante os onze 

anos de serviço público, bem como não apontou/comprovou os 

transtornos à Administração Pública e à população tangaraense. 

Assevera o impetrante que a decisão da autoridade coatora contrariou 

legislação municipal que disciplina o regime jurídico único dos servidores 

públicos, bem como as decisões são imotivadas e sem observância aos 

princípios de direito administrativo. Assim, pugna pelo deferimento de 

medida liminar para anular/modificar a penalidade de suspensão para 

advertência, com o fim de preservar seu salário e sua ficha funcional, bem 

como pela concessão de assistência judiciária gratuita. Com a inicial 

vieram os documentos. É o relato necessário.Fundamento e decido. 

Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para 

atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente 

regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º: 

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, 

havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental. Além disso, para que seja possível a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta 

o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. No caso em destaque, analisando o ato administrativo impugnado, 

bem como, os argumentos despendidos pela impetrante, em sede de 

cognição superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a 

relevância dos fundamentos deduzidos, assim, reputo como sendo de 

rigor o indeferimento da liminar pretendida, na medida em que não houve a 

identificação de qualquer vicio formal no procedimento administrativo, 

sendo certo que a escolha da penalidade entre as previstas se encontra 

minimente fundamentada, não podendo este Juízo ingressar na seara do 

mérito administrativo. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 5º, III, DA LEI 1.533/51. 

SEGURANÇA DENEGADA. A impetrante não alega qualquer vício formal do 

processo disciplinar, mas apenas questões de mérito, como a 

proporcionalidade da pena e a necessidade de prejuízo ao erário para a 

aplicação do ato demissório. Nesse caso, tem aplicação o disposto art. 5º, 

inciso III, da Lei 1533/51, segundo o qual não cabe mandado de segurança 

contra ato disciplinar, exceto se praticado por autoridade incompetente ou 

com inobservância de formalidade essencial. Impossibilidade de o 

Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo disciplinar. Segurança 

denegada.(STJ - MS: 9506 DF 2004/0007929-0, Relator: Ministro PAULO 

MEDINA, Data de Julgamento: 12/05/2004, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJ 14.06.2004 p. 157) Portanto, em sede de juízo provisório, 

não vislumbro a existência de um dos pressupostos essenciais 

autorizadores da concessão de medida liminar, ou seja, ausência de 

verossimilhanças das alegações, razão pela qual INDEFIRO a medida 

liminar pleiteada. Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste 

as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 

(dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. No 

mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o § 4º do artigo 7º da 

Lei nº 12.016/09. Às providências. Tangará da Serra/MT, 1 de março de 

2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000473-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TUR TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Numero do Processo: 

1000473-88.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: LEANDRO TUR TRANSPORTES 

LTDA - ME IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por Leandro Tur Transportes Ltda - Me, 

em desfavor do Chefe de Departamento Estadual de Trânsito/MT - 22º 

CIRETRAN da Circunscrição de Tangará da Serra/MT, todos qualificados 

no encare processual. Alega o impetrante, em síntese, que teve 

ilegalmente inviabilizado o licenciamento de seu veículo Ford/Fusion, placa 

OAR 2399, ano/modelo 2011/2011, cor preta, RENAVAM 00406553351, 

cujo documento segue anexado à inicial, por conta de pendência vinculada 

à infrações supostamente cometida pelo impetrante no ano de 2017. 

Assevera que não tomou conhecimento das multas aplicadas, eis que não 

foi notificado da autuação no prazo legal, sendo inviabilizada de seu direito 

a ampla defesa e ao devido processo legal. Requer assim o deferimento 

da antecipação de tutela para determinar ao impetrado efetuar a emissão 

das guias de pagamento do licenciamento independente do pagamento da 

multa a que se busca declarar nula. Com a inicial, trouxe documentos e a 

relação das multas aplicadas ao veículo. É o relatório. Decido. 

Primeiramente ressalto que o mandado de segurança é a via adequada 

para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está 
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atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte 

no art. 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança 

preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, 

havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o 

direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito 

cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração 

documental. Além disso, para que seja possível a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam, “a comprovação de risco objetivo e fundado de que a 

ilegalidade ou o abuso de direito esteja na iminência de ocorrer, 

comprovado por atos preparatórios ou indícios neste sentido (STJ, 1ª 

Turma, RMS 19.217/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 03/02/2009, Dje 26/03/2009)”. 

Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: Art. 7º Ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com 

as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos 

atrelados na petição inicial, a despeito da aparente relevância do 

fundamento invocado, reputo que não há nos autos elementos 

documentais suficientes para a apreciação da liminar, de onde se poderia 

se extrair elementos de cognição suficientes para a presente fase 

processual quanto à irregularidade das multas eventualmente aplicadas. 

Portanto, reputo necessário, para a melhor análise do pleito, informações 

efetivas quanto ao ato impugnado. Assim, considerando-se o teor do §1º 

artigo 6º corroborado pelo princípio da cooperação e considerando-se, 

sobretudo a urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem 

como o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica Interessada, 

procuradoria do DETRAN, encaminhe a este juízo, no prazo de 10 dias, 

informações quanto às notificações realizadas ao impetrante de multas 

pendentes de pagamento, seja em caráter pessoal perante o próprio órgão 

ou encaminhadas em seu endereço, visto que se deve destacar que a 

presunção legal é de que os atos administrativos são de fato praticados 

de forma regular, não se podendo reconhecer pela simples alegação do 

impetrante de irregularidade nas cobranças das referidas multas e/ou 

irregularidade quanto ao condicionamento de liberação do licenciamento do 

veículo ao pagamento das mesmas. Notifique-se a autoridade impetrada 

para que além de prestar informações, apresente no mesmo prazo a 

documentação atinente às multas que implicaram na vedação da 

renovação do licenciamento do veículo descrito na inicial, destacando-se 

cópia integral de eventuais recursos administrativos e cópia da notificação 

do impetrante quanto às multas que lhe foram aplicadas e em tese obstam 

a renovação do licenciamento. Sem prejuízo das determinações supra, 

oficie-se ainda à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, DNIT, 

Detran/PR e Detran/GO para apresentar informações quanto às 

notificações dos autos de infração, constante do extrato do veículo do 

impetrante listadas abaixo: P.TANGARA-291850-TGA0030946-5185/01; 

DNIT-000300-E031934940-7463/00; UF:PR-116200-T001235613-5967/00; 

UF:GO-109200-R012763954-7463/00; UF:GO-109200-A019758707- 

5029/02 Por fim, com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 

12.016/09, determino seja intimado o órgão de representação judicial da 

pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está integrada, para que 

também apresente a documentação solicitada e para que, querendo, 

ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias. 

Apresentadas as documentações solicitadas ou certificado o decurso do 

prazo para tanto, voltem-me conclusos. Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000506-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE PINHEIRO CAETANO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Numero do Processo: 

1000506-78.2018.8.11.0055 IMPETRANTE: JEANE PINHEIRO CAETANO 

IMPETRADO: PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos, Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por Jeane Pinheiro Caetano, devidamente qualificada, contra 

Fabio Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, com o 

argumento de violação de direito líquido e certo, na medida em que foi 

negado o gozo de férias com remuneração em dobro, haja vista que não 

lhe fora concedido as férias no interim do período concessivo, nos termos 

do §4º do artigo 71 da Lei Complementar municipal nº 006/94. Pediu-se a 

concessão de medida liminar, inaudita altera pars, consistente no 

pagamento do valor de R$ 8.978,03(oito mil, novecentos e setenta oito 

reais e três centavos), no prazo de 48 horas referente a remuneração em 

dobro não paga das férias. É o breve relato. Fundamento. DECIDO. Em que 

pese o relevante fundamento do impetrante, sem analisar o mérito do 

pedido no que tange o direito ao percebimento da vantagem pecuniária em 

razão do não usufruto das férias no período concessivo, considerando 

que a pretensão apresentada na inicial, no que tange a tutela de urgência, 

se refere ao pagamento de diferença salarial à impetrante, inviável a 

concessão de liminar, nos termos do art. 7 § 2º da Lei nº 12.016/09, uma 

vez que tal dispositivo da lei de regência veda expressamente a 

concessão de liminar em mandado de segurança, que vise pagamento de 

qualquer natureza a servidor público. Nesse Sentido: CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA SENTENÇA 

CONCESSIVA EXECUÇÃO PROVISÓRIA LIBERAÇÃO DE RECURSOS E 

PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA A SERVIDOR VEDAÇÃO À 

CONCESSÃO DE LIMINAR. 1. A execução da sentença concessiva da 

segurança é imediata, específica ou in natura, isto é, mediante o 

cumprimento da providência determinada pelo juiz. Inaplicabilidade do art. 

730 CPC. Transitada em julgado a decisão concessiva da segurança, os 

valores devidos serão pagos medicante inclusão em folha de pagamento. 

Precedentes do Colendo STJ. 2. Não comporta execução provisória a 

sentença concessiva da segurança nas hipóteses em que vedada a 

concessão de liminar (art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/09). Abstenção de 

aplicação de teto salarial. Medida que implica liberação de recursos e 

pagamento de vantagem pecuniária a servidor público. Vedação à 

concessão de liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, e art. 2º-B da Lei 

nº 9.494/97). Decisão mantida. Recurso desprovido.(TJ-SP - AI: 

20300647120148260000 SP 2030064-71.2014.8.26.0000, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 02/04/2014, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 03/04/2014) Assim, prejudicada a análise da liminar, 

eis que vedada no presente caso. Notifique-se a autoridade coatora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias. Além disso, com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 

12.016/09, determino que seja dada ciência a pessoa jurídica à qual a 

autoridade coatora está integrada, por meio de seu órgão de 

representação judicial, para que, querendo, ingresse no feito, o que 

deverá ser feito no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações e apresente a documentação 

solicitada, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) 

dias. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 01 de março de 2018 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO XAVIER DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 09/05/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO XAVIER DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 10/05/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES LACERDA (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 10/05/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 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 16/05/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE DE SOUZA FRANCISCO (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 17/05/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA CARVALHO (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 17/05/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DE PAULA KRUPCK (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 17/05/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-02.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOMINGOS DE SOUZA OAB - GO0038076A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte promovida UNIMED GOIANIA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO, na pessoa de seu patrono, da r.decisão prolatada 

nos autos, parte final, a seguir transcrita: "...Ante o exposto, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

pretensão contida na inicial para condenar a Reclamada a: a) a pagar o 

valor da diferença do auxílio funeral corrigidos pelo índice IGP-M conforme 

consta no contrato de adesão, acrescido de juros de 1% a.m. a contar da 

citação e b) 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. 54 e 55 da Lei 9.099/95)..."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 13H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PINTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 19/04/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUCAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 18/04/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 19/04/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 19/04/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO 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 19/04/2018, às 09H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 24/04/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (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 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO OLIVEIRA MARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 23/04/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 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 25/04/2018, às 16H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MIYAHASHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando as justificativas apresentadas, DEFIRO o pedido do 

ID 6318513. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de março de 2018, às 15h30. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000500-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BOTARO ABELHA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS (EXCIPIENTE)

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXCIPIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000500-08.2017.8.11.0055 EXCEPTO: CARLOS EDUARDO 

BOTARO ABELHA EXCIPIENTE: M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME, 

MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS 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. 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 
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supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

promovido pela exequente. A teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica é conhecida como aquela que concede ao juiz a possibilidade de 

desconsiderar a autonomia jurídica da personalidade da empresa e da 

personalidade de seus sócios, desde que a sociedade tenha sido utilizada 

para objetivos ilícitos ou ainda que tenham o condão de causar prejuízos a 

seus credores. Em ocorrendo tal situação, o juiz poderá determinar a 

constrição sobre os bens dos sócios, a fim de adimplir a dívida da 

empresa, ou também sobre os bens da empresa para pagar dívidas 

particulares dos sócios, ou, ainda, sobre bens de uma empresa para 

pagar dívidas de outra empresa do mesmo grupo. Pelo Código Civil em 

vigor, quando restar configurado que a pessoa jurídica se desviou dos 

fins que estabeleceram sua constituição, em decorrência dos sócios ou 

administradores a utilizarem para alcançar escopo distinto do objetivo 

societário, com o intento de prejudicar outrem ou mesmo fazer uso 

indevido da finalidade social, ou quando houver confusão patrimonial, ou 

seja, mistura do patrimônio social com o particular do sócio, que tem o 

condão de causar dano a terceiro, “em razão de abuso da personalidade 

jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou do Ministério Público, 

está autorizado, com base na prova material do dano, a desconsiderar, 

episodicamente, a personalidade jurídica”, com o intuito de coibir fraudes e 

abusos dos sócios que dela se valeram como defesa, sem que essa 

medida se desdobre numa dissolução da pessoa jurídica. É sabido que no 

nosso sistema processual, em sede de processo de execução, vigora o 

sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e seguintes do CPC), 

pelo qual os bens presentes e futuros do devedor respondem pelos seus 

débitos. No âmbito desse sistema, os bens de terceiros só respondem 

pelo débito do devedor em situações excepcionalíssimas. Aqui, a 

exequente postula, em essência, a desconsideração da personalidade 

jurídica do ente executado e o alcance de bens dos sócios proprietários, 

isto é, que bens de terceiros respondam pelo débito em execução. Dispõe 

o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos sócios respondem pelo débito 

nos termos da lei. Assim, a hipótese é juridicamente possível e 

sustentável, porém, por se tratar de medida excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente e aplicada apenas em hipóteses legalmente 

previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil estatui: “Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi citada e, por 

diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de penhora, deve se 

presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão 

preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente. 

Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, decorrente da postura 

voluntária da executada, gera a presunção de estar ela agindo de forma 

fraudulenta, havendo grande probabilidade de ter agido de forma 

premeditada transferindo seus bens aos sócios, somente para prejudicar 

os seus credores. Nesse norte, comporta acolhimento a postulada 

desconsideração da personalidade jurídica e constrição de numerário do 

sócio da pessoa jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURIDICA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 

QUE AUTORIZAM A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica necessita o 

atendimento de pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil e/ou 

do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso. O 

contexto fático revela situação de inatividade e ausência de patrimônio 

penhorável em prejuízo da parte exequente que autoriza a medida. Os 

elementos existentes são suficientes para autorizar a inclusão dos sócios 

no pólo passivo da execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no 

DJE 24/06/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS 

DOS SEUS SÓCIOS – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS 

DE 07 (SETE) ANOS – INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS 

PELA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA 

EXISTÊNCIA DE VALOR DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direito e deveres da 

sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo 

possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da 

empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de 

resguardar os interesses dos credores prejudicados. Apesar da alegação 

do agravante no sentido de que a mera inadimplência não é suficiente para 

embasar a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se 

dos autos que já foram realizadas várias diligências, durante mais de 07 

(sete) anos, na tentativa de localização de bens penhoráveis da 

executada, sendo a segunda vez que a exequente pleiteia a 

desconsideração da personalidade jurídica na tentativa de satisfação do 

seu crédito, bem como que os bens indicados pela empresa executada 

cuidam-se na verdade peças e/ou componentes de bens, cuja 

propriedade e existência de valor de mercado sequer foram comprovados, 

escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade 

jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da empresa 

executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 

REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 

comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 

mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 

respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 
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SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 

04.02.2014). Não fosse isso, é importante sopesar que no âmbito 

consumerista se aplica a teoria menor da desconsideração da 

personalidade jurídica[6] (cf. art. 28§5º do CDC[7]). Assim, uma vez 

esgotadas as diligencias para encontrar bens da executada e constatado 

obstáculo a ressarcimento do consumidor, possível é o deferimento da 

medida excepcional intentada. Nesse sentido é o entendimento da E. 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO 

ENCONTRADOS. POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA PARTE EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. 

Tendo sido esgotadas todas as formas de se encontrar bens da parte 

devedora passíveis de penhora, deve ser acolhido o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da parte executada formulado 

pela parte exequente. RELATÓRIO Cuida-se de ação de cumprimento de 

sentença onde foi tentada a penhora de bens da parte devedora através 

do Sistema BACEN JUD, do Sistema RENAJUD, bem como através de 

Oficial de Justiça e, em virtude de não se obter êxito em nenhuma das 

tentativas, foi formulado pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da parte executada. O juízo singular suspendeu o processo, para 

o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídico 

conforme o evento 8042108. Nas razões recursais a parte alega que a 

desconsideração da personalidade jurídica da parte executada é cabível, 

pois esgotadas todas as possibilidades de se encontrar bens passíveis de 

penhora. Conforme relatado, foram esgotadas todas as possibilidades de 

se encontrar bens passíveis de penhora, motivo pelo qual a parte 

exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da parte 

executada. Convém ressaltar que nas relações de consumo tal 

procedimento dispensa a demonstração de desvio de finalidade ou de 

confusão patrimonial, conforme entendimento firmado pelo C. Superior 

Tribunal de Justiça. A título exemplificativo, transcrevo as seguintes 

ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À 

VIGÊNCIA DO CPC/2015. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame 

de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos 

autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, a 

análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à ausência de 

requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, demandaria 

o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. 3. 

Consoante jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de 

consumo, é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando 

esta representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 

consumidores, nos termos do art. 28 do CDC. 4. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 823.555/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 

16/05/2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTE A 

INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Aplica-se os óbice previsto na Súmula n. 282 quando as 

questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no 

acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos 

declaratórios. 2. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que 

a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos 

probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Tratando-se de relação 

consumerista, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da 

sociedade empresária ante sua insolvência para o pagamento de suas 

obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou 

de confusão patrimonial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

AREsp n. 511.744/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 31/3/2015.) AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO 

DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento 

jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para 

tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento 

de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de 

finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se 'levantar o 

véu' da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do 

STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 

12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão 

Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 

20/11/2000. 2. 'No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 

28, § 5º, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter 

acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard 

doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos 

prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária' (REsp 

737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 

1106072/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

2/9/2014, DJe 18/9/2014.) [...] (Execução de Título Judicial 

443365520138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

25/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016) (grifo nosso). Assim, diante do 

exposto, opino por deferir o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, conforme postulado pela exequente, para incluir no polo passivo 

da lide os sócios indicados no petitório em referência. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos no presente 

incidente. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro 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 [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] Art. 790. São 

sujeitos à execução os bens: [...] II - do sócio, nos termos da lei; [6] 

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
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PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO 

APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE 

TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5º, DO 

CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC 

RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de 

vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da 

desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o 

estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da 

empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um 

"obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" 

(art. 28 e seu § 5º, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o 

Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5º, do CDC (Teoria 

Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, 

DJe 04/02/2013) [7] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade 

jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso 

de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação 

dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou 

inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° 

Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de 

prejuízos causados aos consumidores.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011710-68.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI ALVES LORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO REAL (EXECUTADO)

 

Autos n. 8011710-68.2016.8.11.0055 Exequente: Derli Alves Loreto 

Executado: Geraldo Aparecido Real 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. 

11368390). Neste contexto, houve intimação do exequente (cf. ID n. 

14317827, 14317828 e 14483885), entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 11905382). 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011900-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO EUCLIDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, AO 

ARQUIVO com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILTON DA CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o requerimento do ID 11478321. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que esclareça se pretende a renúncia do excedente ao limite 

previsto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95 nos termos do §3º, do art. 3º do 

mesmo diploma legal, sob pena de indeferimento da petição inicial (artigos 

320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011400-72.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA MARIA COELHO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA LIRA (EXECUTADO)

MARA RUBIA MEDEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, informar dia, 

local e hora, onde o aparelho televisor poderá ser recolhido pela 

reclamada, na forma prevista no acordo. Contudo, não há como 

condicionar o levantamento do valor informado no Id 11327933, a 

devolução do aparelho, uma vez que o depósito foi efetuado diretamente 

na conta da reclamante, cabendo a reclamante, em caso de não 

cumprimento, requerer a execução do acordo. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante pretende com a presente ação a cobrança de 

verba que está prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas para 

empregados submetidos ao regime celetista (multa referente ao FGTS), 

para o qual a Justiça comum estadual evidentemente não tem competência 

para julgamento. Desse modo, faculto à parte autora a emenda da inicial no 

prazo de 15 (quinze dias), para que promova a adequação dos pedidos, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001162-69.2017.8.11.0055 Autor: Romario Silva Santos Ré: 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível 

facultou à parte autora a emenda da petição inicial para que esta 

promovesse a juntada de comprovante de residência em nome próprio ou 

demonstrasse a correlação com o terceiro, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (cf. ID n. 10323752). A parte autora devidamente intimada 

apresentou manifestação deficiente. Isso porque apenas juntou 

declaração de residência firmada por terceiro sem qualquer justificativa de 

relação com a pessoa informada no referido comprovante. Assim, por ser 

impossível verificar a competência territorial no presente caso, necessário 

é o indeferimento da petição inicial. 3. Sendo assim, com fundamento no 

p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, 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, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010439-87.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001320-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Valdomiro Torres (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manfiestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANSON GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Cerifico 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: 1001182-60.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TCHARLA SUELEN ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manfiestar 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 do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(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: 1000155-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 203 de 466



ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. JOSÉ CARLOS MARTINS ajuizou a presente ação de obrigação de 

fazer com pedido de medida liminar em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear consulta com Urologista, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que 

apresenta aumento volumoso de sua bolsa escrotal e, por essa razão 

necessita, em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento 

citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 

o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico concluindo pela 

não urgência do procedimento vindicado, ressalvando, no entanto, 

possível perda de oportunidade. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante 

apresenta aumento volumoso e precisa de tratamento adequado o que só 

é possível mediante a realização do procedimento solicitado ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear os procedimentos necessários para 

seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a 

análise da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 
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tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 dias, consulta com Urologista, em hospital da Rede Pública 

de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em 

Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de 

licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de 

regência. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 2 

de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000189-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

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 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 
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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 

11608904. 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, 27 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 

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 
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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 do ID 11915132. 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, 02 de abril de 2017. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000499-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENETE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. ROSINETE FERNANDES CAVALHEIRO ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de medida liminar em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que os 

reclamados sejam compelidos a custear consulta com Ortopedista, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega a reclamante que é 

portadora de transtorno de disco lombar e artrose e, por essa razão 

necessita, em caráter de urgência, de se submeter ao procedimento 

citado, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas 

razões, fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada urgência, 
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o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo os 

requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado procedimento. 

Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico concluindo pela 

não urgência do procedimento vindicado, ressalvando, no entanto, que 

deve ser realizado no prazo de 90 (noventa) dias. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, 

a reclamante apresenta transtorno de disco lombar e artrose e precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 
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PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 dias, consulta com Ortopedista, em hospital da Rede Pública 

de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em 

Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de 

licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de 

regência. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 2 

de março 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: 1001293-44.2017.8.11.0055 REQUERENTE: FLAVIO DIEGO 

PILATTI REQUERIDO: DOUGLAS REGIS LUIZ, 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. 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. Preliminar 1 - Da inépcia 

da inicial A parte reclamada alega que os fatos apresentados pela parte 

reclamante estão desprovidos de provas e amparo legal, pugnando pelo 

indeferimento da inicial. Contudo, no Sistema dos Juizados Especiais se 

aplica de forma mitigada o disposto no art. 319 do CPC. A parte reclamante 

descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido 

compatível com os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a 

avaliação do pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla 

defesa. Assim, afasto a preliminar em referência. 2 - Ilegitimidade Passiva 

O primeiro requerido arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento que de que não ficou comprovado qualquer ligação entre o 

réu e a Imobiliária Ideal. A legitimidade de parte ou legitimidade para a 

causa (ad causam) se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica 

processual. Assim com as outras condições da ação, ela deve ser vista 

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 vertente, alegando o 

reclamante que o reclamado praticou atos ilícitos, que lhe causaram 

prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, é parte legítima para 

responder aos termos da ação, independentemente de, no mérito, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. Mérito. Pleiteia o reclamante a condenação dos requeridos em 

danos morais e materiais, sob o fundamento de que o requerido Douglas 

Regis Luiz requereu juntou a requerida Energisa o desligamento do 

fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na Avenida Zelino 

Augustinho Lorenzetti, nº. 08, quadra 46, lote 08, Residencial Parque 

Taruram, que estava em sua posse, haja vista a existência do contrato de 

locação firmado entre o autor com a imobiliária Ideal. O requerido Douglas, 

afirma, que entregou seu imóvel para Imobiliária Ideal com a finalidade que 

esta promovesse a venda do bem, todavia, de modo imprudente acabou 

efetuando contrato de locação com o requerente. A reclamada Energisa, 

em sua peça de bloqueio, aduz que realmente procedeu o desligamento da 

energia elétrica, em razão do pedido feito pelo proprietário do imóvel 

(Douglas Regis Luiz). Aduz também, que o primeiro requerido apresentou 

cópia da matrícula do imóvel em seu nome e que não tem obrigação de 

notificar o atual titular da unidade consumidora sobre o encerramento da 

relação contratual. Cumpre aos reclamados impugnar especificamente as 

alegações postas na peça de ingresso, sob pena de serem as mesmas 

reputadas verdadeiras. No caso, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor e a responsabilidade civil que se encontram protegidos, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, normas estas que são 

utilizadas para a proteção e reparação em caso da incidência de algum 

dano. Partindo destas premissas e diante das provas produzidas pelas 

partes, tenho que os fatos alegados na inicial restaram comprovados de 

forma inequívoca. A parte Reclamada Energisa desligou o fornecimento da 

energia elétrica da unidade consumidora que estava em nome do 

Reclamante, a pedido feito pelo proprietário do imóvel. Em que pese as 

alegações produzidas pelo primeiro requerido, cabia a este ao descobrir 

que seu imóvel estava locado de modo irregular, notificar o requerente 

extrajudicialmente para que o autor desocupasse o imóvel ou até mesmo 

ajuizasse ação devida ao caso. Cabia também, postular em juízo as 

indenizações que entende por direito e não promover o desligamento da 

energia elétrica. Outrossim, verifica-se, que a requerida Energisa não 

observou todos os cuidados especiais e indispensáveis a fim de evitar 

prejuízo ao titular da unidade consumidora, tanto que deveria ter notificado 
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a outra parte da relação contratual ou ao menos exigir algum documento 

que comprove o fim do contrato de locação do imóvel onde está instalada 

a unidade consumidora. Não é prudente reconhecer que o fato não tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor, haja vista que a parte autora 

passou a conviver transtornos devidamente comprovados. Nessa trilha, 

entendo que o pleito danos morais merece ser acolhido, isto porque, a 

prestação do serviço pela parte requerida foi deficiente, uma vez que, 

ficou evidenciada nos autos a prática de procedimento ilícito por parte da 

concessionária de energia elétrica, e a responsabilidade do primeiro 

requerido ao requerer a suspensão da energia junto a Energisa. Diante da 

falha na prestação do serviço e do dano causo pelo primeiro, trouxe 

desgaste emocional e prejuízos de ordem moral ao requerente, 

indenizáveis, portanto. Ademais, da análise dos autos, verifico que não 

houve nenhuma tentativa por parte dos requeridos para solucionar a 

questão fora do litigio em questão, o que, sem dúvida, gerou desconforto, 

aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. 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, considerando que 

realmente o requerente ficou sem o fornecimento de energia elétrica, 

reputo justa e razoável a condenação dos requeridos ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido. O autor faz jus ao ressarcimento 

dos valores dispendidos no pagamento da hospedagem do hotel. Com 

efeito, sobre o pedido contraposto para condenar a parte reclamante em 

danos morais, entendo, pelo seu indeferimento, visto que restou 

configurado nos autos que quem praticou ato ilícito foi o requerido. Além 

do mais, o reclamado deveria ajuizar uma ação indenizatória em face da 

Imobiliária Ideal, pois foi esta pessoa jurídica quem praticou os supostos 

danos ao réu. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Condenar os 

Reclamados solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento e juros legais de 1% ao 

mês, desde a data do evento danoso; b) restituir à parte autora o valor de 

R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), a título de danos materiais, 

valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir 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. Anderson Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo 

VISTOS. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 

9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao Juízo para apreciação. 

Verificado o teor dos autos e da sentença proferida, com fundamento no 

art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para que produza 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012415-66.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VERCIANO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (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: 8012415-66.2016.8.11.0055 REQUERENTE: ANTONIO 

VERCIANO NETO REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 

nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. 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. Fundamento e decido. Preliminar 

Ilegitimidade Passiva do Departamento Estadual de Trânsito Suscita a 

reclamada, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam sob o 

fundamento de os tributos lançados são de competência e de direito do 

Estado de Mato Grosso, com isso, apenas essa pessoa jurídica pode 

extinguir ou renunciá-los. A preliminar deve ser acolhida apenas 

parcialmente. Não vejo com prosperar tal argumento com relação ao 

pedido para baixa do gravame e demais taxas que incidiram sobre o bem, 

uma vez que o requerente pleiteia baixa do veículo Passat GTS Pointer, 

1986/1987, placas AU-1553 (1988) e JYA-5803 (1996) e chassi nº 

9BWZZZ32ZHP006730, bem como declarar a inexistência de qualquer 

débito vinculado ao veículo após a data dos fatos, a baixa da titularidade, 

sendo correto o ajuizamento em face do DETRAN/MT, órgão que é 

competente para proceder o seu lançamento e aplicar as medidas 

administrativas para sua cobrança e baixa no cadastramento. Outra 

solução, no entanto, deve ser tomada com relação aos tributos cuja 

exigibilidade o reclamante pretende ver suspensa. Ocorre que os tributos 

que incidiram sobre o veículo, especialmente o IPVA, são de titularidade do 

Estado de Mato Grosso. Assim, o DETRAN é parte ilegítima para 

suspender a cobrança desses tributos, tendo em vista que, por não ser 

titular desse crédito, evidente que lhe é impossível adotar a providência 

pleiteada pelo autor. Posto isso, passo a analisar o mérito da causa. 

Mérito. A parte autora foi proprietário do veículo descrito na inicial, tendo o 

alienado em 1995 a Cesar Sampaio, morador de Nortelândia-MT, que por 

sua vez, alienou o veículo para Wesley Sampaio, morador de 

Diamantino-MT. Afirma que algum tempo depois da venda, sem que ainda 

tivesse ocorrido a transferência do veículo, o comprado final, Sr. Wesley, 

colidiu o veículo na traseira de um caminhão, vindo a óbito. Aduz ainda que 

o veículo teve perda total, ficando retido no pátio da Policia Civil, sendo 

informado a viúva do adquirente Wesley que não deveria se preocupar, 

uma vez que a própria autoridade policial encaminharia os documentos 

necessários para que ocorresse a baixa do veículo. Informa que apesar 

da documentação ter sido enviada para baixa, tal fato não ocorreu, o que 

gerou a cobrança de débitos, taxas e impostos em desfavor do 

reclamante. Requer que o reclamado seja compelido a suspender 

impostos, taxas, multas e emolumentos provenientes do veículo. Aduz, 

que na época da venda não providenciou a transferência do bem perante 

o Departamento Estadual de Trânsito, haja vista a ausência de disposição 

legal, com isso, a regra disciplina no artigo 134, não existia naquele 

momento. Assim, requer a declaração de inexistência dos lançamentos de 

IPVA e demais créditos registrados em face do veículo descrito acima, 

bem como seja determinado a baixa do registro do veículo. Considerando 

os fatos relatados e as provas apresentadas, tenho que assiste razão a 

parte requerente, pois em que pese a regra prevista no art. 134 do Código 

de Trânsito Brasileiro, o caso apresenta fato peculiar vez que a alienação 

do automóvel ocorreu no ano de 1993, ou seja, antes da vigência do 

Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997. Assim, diante dos fatos 

e inexistência de referência do atual proprietário ou possuidor, 

considerando evidenciar-se a impossibilidade fática do autor realizar o 

procedimento de forma outra, a procedência da demanda se impõe de 

forma a dar solução de continuidade aos fatos narrados na inicial 

possibilitando o encerramento com relação a parte autora. Por se tratar de 

bem móvel cuja propriedade se transmite pela a tradição, consoante art. 

620 do Código Civil/1916, diploma vigente à época do negócio jurídico; ante 

a ausência de imputação de responsabilidade solidária na vigente do 

Código de Trânsito Brasileiro anterior, não pode ao autor, antigo 

proprietário, ser imputada a responsabilidade sobre quaisquer créditos 

desde a tradição do bem. Nesse sentido, o E. TJRS já se manifestou: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. 

COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. VENDA OCORRIDA 
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ANTES DA VIGÊNCIA DO CTB. 1. Alienado o veículo antes da vigência do 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), é inaplicável o disposto no 

caput do art. 134. A legislação anterior, embora determinasse a 

comunicação da mudança de propriedade do veículo, não previa a 

responsabilização solidária do anterior proprietário pelas penalidades 

impostas. 2. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 

nº 13.471/2010 (Incidente de Inconstitucionalidade nº 70041334053 e 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70038755864) não mais prevalece 

a isenção da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas, dos 

emolumentos e das despesas judiciais, à exceção das relativas à 

condução do Oficial de Justiça. 3. Redução dos honorários advocatícios, 

em homenagem ao princípio da moderação. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70064959174, Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, 

Julgado em 28/04/2016) Portanto, deverá a autarquia de trânsito proceder 

em diligências de moldes a permanecer com o registro do veículo ativo em 

nome de terceiro ou proceder a baixa em caso de impossibilidade. Isto 

posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela procedência 

parcial do pedido, a fim de declarar a inexistência de quaisquer débitos 

(com exceção de tributos de competência do Estado de Mato Grosso) do 

veículo Passat GTS Pointer, 1986/1987, placas AU-1553 (em 1988) e 

JYA-5803 (em 1996) e chassi nº 9BWZZZ32ZHP006730, álcool, 

registrado em Cuiabá/MT, em nome do requerente, bem como determinar 

que as requeridas efetuem a baixa definitiva do registro do veículo em 

nome do autor, com dispensa da apresentação de qualquer peça do 

automóvel. Deixo de condenar o reclamado em custas e honorários por 

não serem cabíveis nesta fase. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do magistrado togado. Lauriane 

Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga 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 23 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-14.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAMAR MUSSULI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (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: 8010084-14.2016.8.11.0055 REQUERENTE: MIRAMAR MUSSULI 

DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. 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, em síntese, que é cliente da 

Reclamada no serviço de TV por assinatura desde 2014; que contratou o 

plano no valor de 379,60 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta 

centavos), em outubro d 2015 a parte Reclamada ofereceu um novo 

pacote de serviço n valor de R$405,00 (quatrocentos e cinco reais), no 

entanto, no mês de novembro 2015 foi cobrado R$597,32 (quinhentos e 

noventa sete reais e trinta e dois centavos). Aduz ainda que a reclamada 

se comprometeu a revisar as faturas, no entanto, a fatura referente ao 

mês de dezembro de 2015, veio no valor de R$ 782,82. (Setecentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Afirma que entrou em 

contato com a reclamada, por telefone, para que fosse retomado o pacote 

anterior, no valor de R$ 379,60 (trezentos e setenta e nove reais e 

sessenta centavos), não obtendo êxito. Requer a restabelecer o plano de 

TV por assinatura contratado inicialmente no valor de R$ 379,60, a 

suspensão da cobrança da fatura referente ao mês de janeiro/2016, bem 

como que a reclamada se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. 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 dos autos tenho que assiste razão à 

parte Reclamante, uma vez que, a Reclamada não, não logrando êxito em 

demonstrar a legitimidade da cobrança acima do valor contratado, bem 

como não impugna os protocolos mencionados na inicial. Assim, resta 

caracterizada a falha na prestação dos serviços da Reclamada. Trata-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu, restando 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. 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, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados a parte Reclamante. Já 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$ 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, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) 

confirmar a liminar deferida nos autos; b) determinar que a Reclamada 

proceda a readequação das faturas com vencimento em agosto e janeiro 

de 2016, no valor de R$ 379,60 (trezentos e setenta e nove reais e 

sessenta centavos) cada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); e c) condenar a 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. 54 e 55 da Lei 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 24 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.08/2018-/DF – de 28 de Fevereiro de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que a servidor Designar Fabio Lucio da Silva, mat. 13233 

designado para exercer a função de Gestor Judiciário da Quinta Vara 

desta Comarca, estará afastada de suas funções no período de 

19/03/2018 a 28/03/2018, para usufruto de férias.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Cleusa Batista de Oliveira, mat. 3199, 

Auxiliar Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Quinta Vara desta Comarca, durante o afastamento do Titular, no 

período de 19/03/2018 a 28/03/2018, para usufruto de férias.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GRANDIM SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DO AGENDAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA PARA O 

DIA 26/03/2018 ÀS 8:30H COM O DR. GUIDO VACA CESPEDES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARTINS DOS SANTOS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001947-61.2017.8.11.0045 

AUTOR: LEA MARTINS DOS SANTOS ROSA RÉU: SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos. 1. Compulsando os autos, verifica-se que, 

não obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar 

com as custas processuais", não trouxe aos autos provas suficientes 

quanto à referida assertiva. 2. Sendo assim, diante da absoluta anemia de 

provas quanto à alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora 

intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da sua 

condição de necessitada, inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, 

além de emendar a inicial, atribuindo o correspondente valor à causa, 

conforme determina o artigo 292, inciso II, VI, do CPC, bem como atender 

as determinações do art. 330 §2º e § 3º, do mesmo Codex, e indicar o(s) 

endereço(s) eletrônico(s) da(s) parte(s), conforme disposto no art. 319, II, 

CPC sob pena de indeferimento. 3. Após, concluso para deliberação. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde,26 de Junho de 2017 Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARTINS DOS SANTOS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001947-61.2017.8.11.0045 

AUTOR: LEA MARTINS DOS SANTOS ROSA RÉU: SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos. 1. Acolho a emenda a petição inicial de id. 

9205328. 2. Trata-se de “Ação Revisional de Contrato c/c nulidade de 

cláusulas abusivas”, ajuizada pelo (a) autor (a) em face dos (as) 

requeridos (as), todos acima qualificados, contendo pedido liminar de 

abstenção de negativação e manutenção de posse. 3. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Registro, de início, que a simples propositura da 

ação revisional de contrato, com alegação de abusividade das cláusulas 

contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à 

antecipação de tutela, já que não inibe a caracterização da mora da parte 

autora, consoante súmula 380 do STJ. Assim a tutela de urgência, regida 

pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito 

e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, 

nas ações revisionais de contrato, para que sejam deferidos os pedidos 

de manutenção do devedor na posse do bem e de obstar a inscrição do 

seu nome em cadastros restritivos de crédito, é indispensável que este, 

além de preenchidos os requisitos acima anotados, sobretudo a 

probabilidade do direito das alegações de abusividade das cláusulas 

contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, deposite 

o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, confira-se: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do 

CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O deferimento do pedido de manutenção na 

posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das 

alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos 

financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor 

incontroverso da dívida ou preste caução idônea. Precedentes. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 424.142/MS, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

27/05/2014, DJe 04/06/2014) Na espécie, nesse juízo de cognição 

sumária, não é possível vislumbrar a alegada probabilidade do direito, já 

que não restou demonstrado, ainda que minimamente, o alegado abuso 

para o período de normalidade, uma vez que o contrato indica a 

capitalização anual expressamente (cláusula vigésima – id. 7369209), bem 

como não há qualquer documento a apontar a utilização de índices 

diversos do contratado. Não fosse isso, a parte requerente não prestou a 

devida caução ou efetuou o depósito das parcelas que entende 

incontroversas. 4. Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos 

inerentes às medidas de urgência, INDEFIRO o pedido liminar veiculado 

inicialmente. 5. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 03/04/2018, às 

10:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 6. 

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e citem-se 

os réus (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo (a) (s) 

autor (a) (es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 7. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 8. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, 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). 9. Defiro a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, forte 

no artigo 98 e seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde, 26 de fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000637-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. D. A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 212 de 466



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000637-83.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: ELISEU SAVIO DINIZ REQUERIDO: SUELENE GOMES DE 

ANDRADE Vistos. 1. Trata-se de pedido liminar de regulamentação de de 

visita paterno. O Autor, Eliseu Savio Diniz, relata que após o final do ano 

de 2017, a genitora do menor Daniel Gomes Andrade, passou a dificultar 

as visitas, criando empecilhos para a busca da criança. Pugna, em sede 

liminar, para que possa exercer em pleno direito, visitas ao seu filho. 

Juntou documentos. É o Breve relatório. Fundamento. Decido. 2. A 

verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano restaram 

demonstrados. O pai não pode ficar tolhido do direito de exercitar o seu 

direito de visita paterno, dentro dos limites legais. É que, não pode a mãe, 

neste aspecto, impedir que o pai usufrua de tal direito da forma e do modo 

que lhe aprouver, desde que, é claro, exercitado com responsabilidade, 

como sempre deve ser. 3. Antes o exposto, defiro liminarmente o direito de 

visita à criança, a ser exercitado pelo genitor. Assim, vejo que a situação 

deve ser solvida, pelo menos em sede de decisão liminar, da seguinte 

maneira: A criança passará finais de semanas alternados com os pais, 

sendo o horário de busca a partir do horário escolar da Sexta-Feira de 

cada semana, entregando aos domingos até o limite das 20:00 horas. O 

pai terá o direito de ficar com o filho ainda no dia dos pais, podendo 

buscar a criança a partir das 18:00 horas do dia anterior ao dia dos pais. 

À mãe, por sua vez, será resguardada a guarda no Dia das Mães e 

também no dia de seu respectivo aniversário, ainda que colida com o dia 

em que o pai teria direito à visita. O natal e o ano novo deverão ser 

alternados, cabendo à mãe o direito de escolha neste ano de 2018, ou 

seja, se optar pelo natal, o ano novo será dedicado ao pai, e vice-versa, 

sendo que nos próximos anos será invertido, de forma a garantir o 

exercício equânime das datas comemorativas, sempre respeitado os 

horários agora fixados (retirada pela manhã, quando a mesma já esteja 

acordada, e entrega até às 19 horas do mesmo dia). Também será 

alternado o dia da páscoa e o dia das crianças, cabendo à mãe o direito 

da escolha neste ano de 2018, ou seja, se optar pela páscoa, o dia das 

crianças será dedicado ao pai, e vice-versa, sendo que nos próximos 

anos será invertido, de forma a garantir, mais uma vez, o exercício 

equânime das datas comemorativas, sempre respeitado, repise-se, os 

horários acima fixados (retirada pela manhã, quando a mesma já esteja 

acordada, e entrega até às 19 horas do mesmo dia). Frise-se, que nada 

impede que no transcorrer do processo, após uma análise mais acurada, 

o juízo possa modificar as condições ora impostas, conforme a 

conveniência do menor, sempre visando o seu melhor interesse. 4. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 17/04/2018, às 16:30 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, 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). 8. Cite-se a parte ré para, no prazo 

de quinze (15) dias, apresentar resposta, consignando-se no mandado 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (CPC, artigos 285 e 

319). 9. Vista ao Ministério Público. 10. Expeça-se o necessário. 11. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000577-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEURI ANTONIO SANDRI (REQUERIDO)

FABIANA CARNEIRO SANDRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000577-13.2018.811.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do conteúdo dos 

documentos juntados nos eventos nº 11987420 e nº 11987421. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 1 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004817-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO)

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO)

 

Portando, diante desta moldura, com espeque no teor do art. 919 do 

Código de Processo Civil, Recebo os embargos à execução, sem, 

contudo, conferir-lhe efeito suspensivo, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’). Proceda-se à intimação da 

exequente, através do advogado constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004071-51.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (RÉU)

 

Cuida-se de Ação Monitória formulada por Fiagril Ltda contra Josemar 

Londero, em que objetiva compelir o requerido a efetivar o pagamento da 

quantia em dinheiro materializada nos documentos juntados com a petição 

inicial. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil com o 

objetivo de por fim à celeuma estabelecida (evento n.º 11260141). Cumpre 

destacar, ainda, que conforme se extrai do teor do termo de acordo, não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

da transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, 

como consequência direta, Julgo Extinto o processo, com julgamento do 

mérito, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso III, 

ambos do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido concernente à 

conversão em penhora da averbação premonitória realizada nas 

matrículas dos imóveis de propriedade do réu (item 'b' da petição juntada 

no evento nº 11260143 - pág. 2), porquanto tal providência é cabível 

somente nas ações executivas, não havendo que se falar na adoção de 

tal medida na presente ação monitória. Esta providência deve ser 

concretizada no âmbito das ações executivas que envolvem as partes 

litigantes e que tramitam nesta unidade judiciária. Custas judiciais 
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integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ POLO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000610-03.2018.8.11.0045 Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000709-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CUNHA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL CARLOS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000709-70.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado, com as baixas pertinentes, devolva-se a 

missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004668-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NEDI BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ANTONIO MAZZA (EXECUTADO)

 

Intimação do Patrono da parte autora, para manifestar sobre o retorno da 

carta de citação, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002289-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA FERNANDA SILVA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUCLEO DE CURSOS LUCAS DO RIO VERDE LTDA. - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE O RETORNO DA CARTA DE CITAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001919-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA SIMONE SCHLINDWEIN OAB - MT16668/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001919-30.2016.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida: o fato de a 

autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho 

de atividade laboral. Consiste questão de direito relevante: o direito à 

percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Provas 

deferidas: considero que a realização de exame médico-pericial revela-se 

como meio imprescindível para verificar as condições físicas e de saúde 

da requerente. Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova 

pericial, exclusivamente. Nomeio como perito, para atuar no processo, o 

médico Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 

18/04/2018, a partir das 08h30min., observada a ordem de chegada. 

Intimem-se as partes e seus advogados, para que compareçam no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá 

constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a 

perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. 

Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 

28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Estabeleço que o laudo 

pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade. Apresentado o laudo pericial, Determino que se expeça 

requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao pagamento 

dos honorários do perito. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova 

deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II 

do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003046-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

7KAR VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ADAILTON CORREA MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003046-03.2016.8.11.0045. A inclusão da restrição judicial, 

realizada através do sistema RenaJud, não se concretizou de ofício, por 

iniciativa deste juiz, mas a pedido da empresa requerente (evento n.º 

5561777). Não me parece razoável que, decorrido menos de um ano 

contado da data do pedido de inclusão da restrição, a empresa 

requerente, sem a ocorrência de qualquer fato novo, requeira a sua 

exclusão. Logo, intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, esclareça se, de fato, realmente objetiva a exclusão da 

restrição e, caso positivo, explique o motivo da formulação sucessiva de 

pedidos contraditórios. Expeça-se carta precatória à Comarca de Várzea 

Grande/MT, registrando-se o referencial de endereço acostado ao ID n.º 

9182385, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 4311266. Após, 

intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie 

a distribuição da carta precatória perante o Juízo Deprecado, informando 

nos autos o protocolo da distribuição. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 
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em 3 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004443-97.2016.8.11.0045

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:

JOVANI ROQUE CONTI (EXECUTADO)

J R CONTI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004443-97.2016.8.11.0045. Malgrado a citação constitua 

ato processual que pressupõe a observância de determinadas regras 

sacramentais, o objetivo fundamental do ato centraliza-se no efeito de dar, 

ao réu/executado, efetivo conhecimento sobre o conteúdo da demanda 

promovida contra seus interesses. Ora, se, através de outra maneira, o 

réu/executado tem conhecimento a respeito do ajuizamento da demanda e, 

por meio de advogado constituído, intervém no processo e, ao mesmo 

tempo, apresenta alguma modalidade de defesa (contestação, embargos, 

etc.), opondo resistência à pretensão deduzida, o que demonstra ciência 

inequívoca acerca da ação, o comparecimento espontâneo do 

réu/executado supre a necessidade de citação [art. 239, § 1.º do Código 

de Processo Civil/2015]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que os devedores efetivamente realizaram, através de 

advogado constituído, sua defesa no processo, por meio da apresentação 

de pedido, Reputo configurado o comparecimento espontâneo dos 

executados JR Conti e Cia. Ltda., Jovani Roque Conti e Cristiane de Gois 

de Araújo Conti. Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciem a juntada de cópia das matrículas atualizadas 

dos bens indicados à penhora. Após, com a juntada das matrículas nos 

autos, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste. Em seguida, voltem-me os autos conclusos para decisão. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001566-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001566-53.2017.8.11.0045. Item I – Compulsando os 

elementos informativos engendrados no processo depreende-se que foi 

deferido o pedido de tutela de urgência e determinado que a autarquia 

requerida providenciasse a implantação do auxílio-doença ao autor, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da 

manutenção do benefício dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID 

n.º 9033796). Incumbia à parte autora, dentro do prazo fixado, formular 

novo requerimento administrativo para prorrogação do benefício [art. 60, §

§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Por via de consequência, à míngua de 

existência de requerimento administrativo de prorrogação do benefício, 

Determino que o autor providencie, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

comprovação de protocolo de pedido de prorrogação do benefício ou de 

seu indeferimento. Item II – Considerando-se que as partes não 

apresentaram impugnação ao laudo pericial (ID n.º 9035346 e ID n.º 

11620900), com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. Item III – À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Item IV – Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000404-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELETROMECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000404-23.2017.8.11.0045. Efetivamente, como regra geral, 

proferida sentença, que extingue o processo com exame de mérito, 

esgota-se a atividade jurisdicional, não mais sendo lícito ao magistrado 

inovar no processo, visto que, com a prática deste ato processual, o juiz 

cumpre e encerra o seu ofício jurisdicional e, portanto, não pode revogá-la 

ou modificá-la [art. 494 e art. 505, ambos do Código de Processo Civil]. 

Portanto, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que a 

decisão judicial proferida deliberou por extinguir o processo com o 

julgamento do mérito, consolidando em mãos da requerente a posse e a 

propriedade do bem descrito na inicial, encerrando a atividade cognitiva e 

resolvendo-se o mérito com base no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, depreende-se, por inferência racional, que não se afigura 

viável determinar-se a reabertura da instância, no ponto específico, e 

acolher o requerimento, formulado pela autora, que objetiva a extinção do 

feito pela desistência, sobretudo, porque já houve o trânsito em julgado da 

sentença de mérito (ID n.º 9282624). Portanto, diante deste cenário, 

Indefiro o pedido de desistência do processo, acostado ao ID n.º 

10073436. Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo, pois não subsiste 

decisão judicial impondo a inserção de restrição na base de dados do 

Renavam, com fundamento no art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. 

Indefiro, também, o pedido de exclusão do registro do nome do réu dos 

cadastros de inadimplentes, visto que constitui ônus da empresa 

requerente realizar, na via extrajudicial, esta medida. Intimem-se. Após, 

arquive-se o processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002223-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA TOZI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002223-29.2016.811.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001117-32.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENACIR COSTANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA MINZON GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001117-32.2016.811.0045. Intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Lucas do 
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Rio Verde/MT, em 2 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000367-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE 

AGROLANDIA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA CARLA SENEM OAB - SC0029675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON ROSSETTO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000367-93.2017.8.11.0045 Devolva-se o valor depositado, 

para fins de custeio das despesas de locomoção do meirinho, à 

cooperativa exequente. Considerando-se o pedido arquivado no evento 

n.º 10298785, devolva-se a carta precatória à comarca de origem com 

nossas homenagens, procedendo às baixas de estilo. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAER FRANCISCO DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000788-49.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não se mostra razoável 

autorizar a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em 

atestados médicos elaborados em momento anterior a data da realização 

da perícia administrativa ou em atestados particulares. E do material 

cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra 

de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Portanto, 

RELEGO a análise do pedido de antecipação de tutela para momento 

posterior à realização de perícia médica judicial. NOMEIO, para exercer a 

função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que deverá 

realizar a perícia no dia 18/04/2018, a partir das 8h30min, observada a 

ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, para que 

compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo 

endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja 

submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 

15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os honorários 

periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 

do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.811.0045. Proceda-se à intimação dos 

requeridos, mediante a expedição de mandado judicial (Município de Lucas 

do Rio Verde/MT) e de carta precatória (Estado de Mato Grosso), para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos a disponibilização do 

tratamento médico, objeto da sentença exequenda, sob pena de sequestro 

do valor necessário para sua aquisição [art. 536 do Código de Processo 

Civil], ou apresentem impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias [art. 536, § 

4º c/c art. 535 do Código de Processo Civil]. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente atestado médico atual, que 

comprove a necessidade da continuidade do tratamento e que 

descreva/indique, dentro do possível, a data provável de término. Concedo 

à exequente o benefício da justiça gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002094-24.2016.8.11.0045

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:

CASSIA APARECIDA DO PRADO BARBIAN (EXECUTADO)

EDSON BARBIAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002094-24.2016.8.11.0045. Malgrado a citação constitua 

ato processual que pressupõe a observância de determinadas regras 

sacramentais, o objetivo fundamental do ato centraliza-se no efeito de dar, 

ao réu/executado, efetivo conhecimento sobre o conteúdo da demanda 

promovida contra seus interesses. Ora, se, através de outra maneira, o 

réu/executado tem conhecimento a respeito do ajuizamento da demanda e, 

por meio de advogado constituído, intervém no processo e, ao mesmo 

tempo, apresenta alguma modalidade de defesa (contestação, embargos, 

etc.), opondo resistência à pretensão deduzida, o que demonstra ciência 

inequívoca acerca da ação, o comparecimento espontâneo do 

réu/executado supre a necessidade de citação [art. 239, § 1.º do Código 

de Processo Civil/2015]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que os devedores efetivamente realizaram, através de 

advogado constituído, sua defesa no processo, por meio da apresentação 

de embargos à execução, que tramita em apenso sob o n.º 

1004066-29.2016.8.11.0045, Reputo configurado o comparecimento 

espontâneo dos executados. D’outra banda, tendo em vista que os 

embargos à execução foram julgados procedentes para o fim de declarar 

a prescrição da pretensão executória do credor nos presentes autos 
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(‘vide’ sentença acostada ao ID n.º 9426920 dos autos dos embargos à 

execução que tramita em apenso), estando o processo pendente de 

julgamento de recurso de apelação, como medida de prudência, Determino 

que se aguarde a decisão definitiva do processo nº 

1004066-29.2016.8.11.0045. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

março de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000794-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARLEIDE ALVES CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000794-90.2017.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que foi deferido o pedido de tutela de urgência e determinado 

que o requerido concedesse o auxílio-doença à autora (evento nº 

7152732). No entanto, segundo o extrato de informações do benefício, 

arquivado no evento nº 11104713 - pág. 2, o auxílio-doença foi cessado 

em 20/10/2017, sem que a requerente fosse submetida à reavaliação 

médica. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a 

requerente apresenta incapacidade para o desempenho de atividade 

laboral, conforme demonstra o laudo pericial arquivado no evento n.º 

6804158, como forma de concretizar o comando emanado da decisão 

judicial, Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, 

com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, o restabelecimento 

do auxílio-doença à autora Antonia Arleide Alves Cavalcante, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §

§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Sem prejuízo, proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da 

ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000252-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000252-38.2018.811.0045. Porquanto comprovado o 

depósito judicial do valor integral da dívida (evento nº 11857034), RECEBO 

os embargos à execução, com efeito suspensivo. Proceda-se à intimação 

do exequente, através de seu procurador, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, veicule impugnação [art. 17 da Lei de Execuções Fiscais]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011421-05.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SIPRIANO FIUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011421-05.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: ANTONIO SIPRIANO 

FIUZA EXECUTADO: BANCO HONDA S/A. Vistos. Cuida-se de 

cumprimento de sentença manejado por ANTONIO SIPRIANO FIUZA contra 

BANCO HONDA S.A, todos qualificados nos autos. No movimento de n. 

3309755, o executado interpôs recurso inominado. No movimento de n. 

4753451, a decisão recusou o recurso inominado, visto que o executado o 

apresentou fora do prazo legal, bem como determinou a sua intimação 

para cumprir o julgado. O autor, na petição de id. 5473543, informou que o 

executado ainda não havia cumprido com a obrigação de retirar o seu 

nome do cadastro de inadimplentes e requereu a execução da multa. No 

movimento de n. 3309755, o executado interpôs recurso inominado o qual 

foi rejeitado na determinação de id.4753451. O executado, devidamente 

intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de 

multa, conforme a intimação (331678) BANCO HONDA S/A. Expedição 

eletrônica (23/03/2017 18:17:18), qual o sistema registrou ciência em 

03/04/2017 23:59:59, pelo advogado Alexandry Chekerdemian Sanchik 

Tulio, quedou-se inerte. Consta no id. 6849181 e 6849189, a atualização 

do débito e do astreintes, até o mês de maio de 2017. No id. 10266591, 

consta a comprovação de que o nome de exequente ainda estava restrito. 

Nova atualização do débito no movimento de n. 1212674 e comprovação 

da restrição. Decisão deferindo a penhora nas contas do executado (id. 

11571676 e 11607901). O executado impugnou os cálculos, alegando 

excesso, ausência de intimação pessoal da sentença, tampouco teria sido 

realizada a publicação no DJE. Insurge-se ainda quanto ao pedido feito no 

recurso inominado, de que as futuras intimações fossem realizadas em 

nome do advogado Marco André Honda Flores, não foi acolhido. E ao final 

pleiteia pelo acolhimento de seus argumentos, no sentido de serem 

declarados nulos todos os atos processuais posteriores à sentença, a fim 

de determinar a sua republicação no DJe do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, ao fundamento de irregularidade do ato processual em virtude de 

sua realização em dissonância com o artigo 14 da Resolução 234/2016, 

que prescreve obrigatoriedade de publicação das intimações endereçadas 

aos advogados por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), bem como a 

redução da multa para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente cumpre esclarecer, que 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou que, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos 

processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico – Pje, 

fossem realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico – 

Dje, a partir do dia 20 de março de 2017, conforme a Portaria n. 

161/2017-PRES. Portanto, quanto à alegação de que o executado não foi 

intimado da sentença, verifica-se que o pedido de nulidade dos atos 

processuais posteriores à sentença, não merece ser acolhido, isto porque 

conforme a intimação (97239) do BANCO HONDA S/A, expedido 

eletronicamente (01/06/2016 17:41:30), o qual sistema registrou ciência em 

13/06/2016 as 23:59:59 em nome do advogado Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio, que também é do grupo MH FLORES Advogados 

Associados, o executado, na pessoa do seu advogado estava ciente da 

condenação, bem como também ficou ciente do pedido de cumprimento de 

sentença, inclusive sob pena de multa de 10%, conforme a intimação 

(331678) BANCO HONDA S/A, expedido eletronicamente dia 23/03/2017 

às 18:17:18, no qual o sistema registrou ciência em 03/04/2017 23:59:59. 

Aliás, não se verifica nos autos, pedido de exclusão do citado patrono ou 

juntada de substabelecimento em nome de outro advogado para receber 

as futuras intimações, conforme alega o embargante. De outro modo, 

verifica-se que consta um pedido de que se faça as futuras intimações em 

nome de outro causídico, tão somente dentro do recurso inominado de id. 

3309755, o qual não foi recebido pelo juízo, por não ter sido apresentado 

no prazo legal, conforme certidão de id. 4682666, portanto tornou-se 

inexistente tal requerimento. Quanto ao argumento de que não houve a 

intimação pessoal do executado, também deve ser rejeitada. Isto porque o 

executado está assistido por Advogado constituído e as intimações 

destinadas aos advogados não exige vista ou intimação pessoal do autor. 

No que se refere ao pedido de redução dos astreintes, não há que se 

falar em minoração, visto que o valor se tornou elevado em razão do 

descumprimento da decisão judicial por parte do embargante por um longo 

período de tempo, tanto que o documento de id. 11212700, comprova que 

a restrição permaneceu por um longo período após a condenação, visto 

que a ultima visualização para consulta no cadastro de inadimplentes 
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deu-se no dia 18.12.2017. Também deve ser rechaçada a alegação de 

que a multa não poderia ultrapassar o valor de quarenta salários mínimos, 

uma vez que os Juizados Especiais são competentes para executar os 

seus próprios julgados, como no caso dos autos. Neste sentido, a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA - JUIZADO 

ESPECIAL - EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS - VALOR SUPERIOR A 40 

(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - POSSIBILIDADE – AGRAVO 

IMPROVIDO. O valor de 40 (quarenta) salários mínimos previsto no art. 3, 

§1º, I da Lei 9.099/95 deve ser observado no momento da propositura da 

ação, não podendo ser utilizado para limitar execução que eventualmente 

seja superior, quer em razão dos acréscimos legais, quer em razão de 

eventuais multas aplicadas. Os juizados especiais são competentes para 

executar os seus próprios julgados mesmo quando o valor é superior a 40 

(quarenta) salários mínimos. (AI 128938/2014, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015) Conclui-se, portanto, que não 

houve excesso de execução, mas inconformismo do embargante quanto 

às astreintes aplicadas. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas 

no artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, os embargos devem ser rejeitados. 

Isto posto, pelos fatos e fundamentos expostos, julgo improcedentes os 

embargos à execução e decido o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro o levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor do exequente/embargado. Após o 

trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se os alvarás determinados. 

Intimem-se. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 01 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE SIRINEU MACHADO (REQUERENTE)

DOUGLAS ANDREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA SAMSANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALESSANDRO DE JESUS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANGELICA GUIMARAES SALUSTIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

GELSON A. PEHIANI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010239-18.2014.8.11.0045 REQUERENTE: DOUGLAS 

ANDREIS, PAULINE SIRINEU MACHADO REQUERIDO: ALESSANDRO DE 

JESUS FERREIRA, CRISTINA SAMSANA DOS SANTOS Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 7.347,37 (sete mil. 

trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme 

cálculo no Id. 11203091. Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o 

termo de penhora e intime-se o executado para requerer o que lhe for de 

direito e interesse no prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se 

localizarem bens passiveis de penhora, intimem-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 12 de janeiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002234-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE PEREIRA PINTO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002234-24.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: NEIDE PEREIRA PINTO 

DA CRUZ Vistos. Defiro emenda a inicial. Retifique-se o polo ativo da ação 

para constar TRETTO & TRETTO LTDA ME. Intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na secretaria do Juizado, o título 

executivo extrajudicial original necessário à instrução da presente 

execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais, bem 

como os honorários advocatícios ou nomear bens a penhora, suficientes 

para assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quanto forem necessários a satisfação integral da execução. 

Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e 

avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do débito 

executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001928-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARLEI STEINBRENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA OAB - MT22146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001928-55.2017.811.0045 Vistos. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e 

materiais, proposta por MAURO ARLEI STEINBRENNER em desfavor de 

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Aduz a inicial, em síntese, que, na 

data de 31 de março de 2016, o autor adquiriu da primeira requerida um 

telefone celular da marca Samsung, no valor de R$ 3.799,00 (três mil e 

setecentos e noventa e nove reais), parcelados em 10 (dez) vezes no 

crediário, com garantia de 12 (doze) meses. Assevera que após nove 

meses de uso, o aparelho apresentou vícios de qualidade: travamento 

constante, superaquecimento e bateria viciada. O aparelho foi enviado 

para assistência técnica pela primeira requerida, após muita insistência do 

reclamante, na data de 19 de dezembro de 2016. O reclamante procurou a 

primeira requerida diversas vezes para reaver seu aparelho celular, pois 

era seu instrumento de trabalho, e somente o recebeu de volta em 15 de 

janeiro de 2017, com a substituição de peças do aparelho. Relata que a 

primeira requerida demorou para enviar o aparelho celular para 

assistência técnica, enviando-o apenas em 04 de janeiro de 2017. Informa 

que o aparelho retornou da assistência técnica com o mesmo problema, 

levando-o novamente à primeira requerida na data de 01 de março de 

2017, para que fosse novamente enviado à assistência técnica. Afirma 

que passaram-se 24 (vinte e quatro) dias sem que tivesse a devolução do 

aparelho, oportunidade em que procurou o Procon, sem qualquer solução. 

Requer a devolução do valor pago pelo produto e o pagamento das contas 

telefônicas no valor de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como 

dano material e quatro vezes o valor pago pelo produto como dano moral. 

Não houve acordo na audiência de conciliação. A requerida Samsung 

Eletrônica da Amazônia Ltda. Apresentou contestação, alegando que a 

assistência técnica constatou que havia trincas na parte posterior do 

produto, próximas à câmera, o que noticia queda ou impacto, havendo 

exclusão da responsabilidade da requerida. Alega, ainda, em preliminar, a 

incompetência deste juízo, ante a necessidade de perícia, e, no mérito, a 

ausência de responsabilidade e inexistência de danos morais. A requerida 

Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. arguiu ilegitimidade passiva em 

preliminar e, no mérito, a ocorrência de culpa exclusiva do autor, 

requerendo a improcedência dos pedidos. O autor impugnou as 

contestações apresentadas, requerendo a procedência dos pedidos. É o 
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relatório. Fundamento e decido. As preliminares devem ser rejeitadas. Este 

juízo é competente para julgar o presente feito, vez que a matéria não é de 

maior complexidade, amoldando-se ao disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor: 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. 

Deste modo, evidente que ambas as requeridas respondem pelos vícios 

do produto, sendo ambas legitimadas para figurarem no polo passivo da 

demanda. Alegam as requeridas que o vício do produto se deu por culpa 

exclusiva do autor, ante ao mau uso do aparelho. Entretanto, 

analisando-se as provas trazidas aos autos, os requeridos não provaram 

que o vício se deu por culpa exclusiva do autor. Estabelece o artigo 14 da 

Lei nº 8.078/90: 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. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° 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. Da análise do dispositivo citado, conclui-se que a 

responsabilidade dos requeridos é objetiva e que compete a estes provar 

que houve culpa exclusiva do autor para a existência do vício no produto. 

Verifica-se no documento juntado no ID. 7351831, que o aparelho celular 

foi entregue à assistência técnica na data de 19/12/2016, constando 

apenas “tampa com riscos”, que não denota mau uso do aparelho, mas 

desgaste normal com a utilização do produto. Por sua vez, no documento 

constante no ID. 7351844, nota-se que o produto foi enviado pela segunda 

vez para a garantia “com o mesmo defeito”, ou seja, independente de ter 

surgido uma trinca na parte externa do aparelho, este não teve seu defeito 

consertado pela assistência técnica na primeira vez que foi enviado. 

Deste modo, o caso dos autos se amolda ao disposto no artigo 18, § 1º, 

do Código de Defesa do Consumidor, que diz: Art. 18. (...) § 1° 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. Conclui-se, 

portanto, que o autor deverá ter a restituição da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos, visto que foi 

a opção que escolheu. Quanto às perdas e danos, não há que se falar em 

indenização por danos materiais, pois as contas da empresa Vivo 

juntadas pelo autor no Id. 7352009 não são detalhadas e não comprovam 

que houve cobrança sem que fossem realizadas ligações. Para que haja a 

obrigação de reparar um dano, mister a coexistência de três requisitos 

fundamentais, quais sejam: o próprio dano, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade entre ambos. Sabe-se que dano moral é aquele que afeta a 

psique da pessoa, extrapolando o plano material, que nem sempre é 

diretamente afetado. Destarte, não é qualquer dissabor vivido pelo ser 

humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização. Somente 

configura dano moral a dor, angústia e humilhação de grau intenso e 

anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do 

indivíduo. Caso contrário, qualquer aborrecimento do cotidiano seria 

suscetível de indenização, o que contribuiria para a banalização do Poder 

Judiciário. No caso dos autos, nota-se que o autor sofreu um dano, visto 

que não teve o vício do produto sanado no prazo devido. Por outro lado, 

cuidando a espécie de relação de consumo, como a destes autos, a 

obrigação de reparar o dano baseia-se na responsabilidade civil objetiva, 

de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa. Nesse 

sentido, tendo em vista a ocorrência de ato ilícito, clara a responsabilidade 

das rés, de modo que deverão arcar com danos morais ao autor. Em 

casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da 

equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o 

quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, 

porquanto impossível, materialmente, nesta seara alcançar essa 

equivalência. O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa 

medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto 

suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar 

uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos. O 

ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de 

compensar o mal causado, e não deve ser usado como fonte de 

enriquecimento ou abusos. Assim é que, tomando em consideração todos 

os aspectos apontados acima, bem como a situação do autor, considero 

que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é o bastante para 

ressarci-lo pelos danos morais sofridos. Isto posto, com fulcro nos fatos e 

fundamentos jurídicos supracitados, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais e condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de 

R$ 3.799,00 (três mil e setecentos e noventa e nove reais), como 

restituição do valor pago, corrigidos monetariamente, bem como 

condeno-as ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais ao autor, corrigidos monetariamente, a partir desta data, com juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso – 19/12/2016. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 13 de 

novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001595-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANI DOLISETE GOMES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR, a devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004434-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA FICANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004434-38.2016.8.11.0045 REQUERENTE: FABIA FICANHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, tal como a necessidade 

de perícia, 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. A parte requerente alega, em síntese, que é 

usuária da Unidade Consumidora de nº 6/2010748-8, e que, consoante 

faturas apresentadas, os valores de consumo de energia elétrica sempre 

variaram de R$ 400,00 a R$ 480,00. Todavia, em junho de 2016, o valor 

apresentado na fatura (referente ao consumo de maio de 2016) – R$ 
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1.531,90, foi excessivamente além da média consumida pela parte 

requerente. Em razão disso, a parte requerente buscou informações junto 

à concessionária requerida, e parcelou a fatura. Afirma que as faturas 

dos meses de setembro e outubro de 2016 apresentaram, 

respectivamente, os valores de R$ 914,99 e R$ 939,71. Pleiteia a correção 

dos valores das faturas, repetição de indébito dos valores cobrados 

indevidamente e indenização por danos morais. A parte requerida, instada 

a se manifestar, não demonstrou que os excessos apresentados na 

fatura da parte requerente são devidos, uma vez que, em contestação, os 

documentos apresentados não contrariam as alegações da parte 

requerente. Constitui-se a controvérsia, basicamente, em saber se houve 

irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na residência da 

parte autora, ou se, ao contrário, houve efetivo consumo de energia 

elétrica nas quantias indicadas pela requerida. Pois bem. Considerando os 

fatos narrados pelas partes, entendo não se poder atribuir à parte autora 

o ônus de provar o alegado, por dois motivos: impossibilidade de 

averiguação de irregularidades no aparelho medidor e pela regra 

processual da inversão do ônus da prova, incidente nos casos de relação 

de consumo (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). 

Em princípio, caberia ao autor provar que houve erro na medição de seu 

consumo de energia elétrica, uma vez que se trata de fato constitutivo de 

seu direito. Contudo, necessária se mostra a inversão do ônus probatório 

no presente caso. O Código de Defesa do Consumidor possibilita a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor desde que presente a 

verossimilhança de suas alegações ou quando o consumidor for 

hipossuficiente. Que se trata de uma relação de consumo estabelecida 

entre as partes não há dúvida, pois o autor é consumidor de um serviço 

ofertado pela ré/fornecedora. Um dos requisitos acima apontados pelo 

inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor está presente, 

qual seja, a hipossuficiência do consumidor em face da concessionária ré, 

sendo, portanto, de rigor a inversão do ônus da prova. Assim, invertido o 

ônus probatório, o que se tem é que a requerida tem o dever de 

demonstrar que a medição do consumo foi correta, tarefa que não 

desempenhou devidamente. Em sua contestação, a requerida apenas 

sustenta que as cobranças foram regulares, uma vez que não foi 

constatada pela sua equipe técnica qualquer irregularidade no aparelho de 

medição instalado na residência do autor. Neste sentido, cumpre ressaltar 

que eventual procedimento utilizado pela Energisa para apuração da 

irregularidade na caixa de medição e para a aferição das supostas 

diferenças de consumo, não obstante previstos em resoluções da ANEEL, 

não podem ser considerados válidos para sustentar a cobrança dos 

referidos valores, uma vez que tal procedimento é unilateral e, sem dúvida 

alguma, deve ser considerado como uma prática abusiva à luz da 

legislação consumerista, na medida em que coloca o consumidor em uma 

posição altamente desfavorável. Note-se que não se nega à empresa 

concessionária do serviço público a possibilidade de apuração de 

eventuais diferenças de consumo. Todavia, tais diferenças deverão ser 

necessariamente apuradas e cobradas pelas vias judiciais, dando-se ao 

consumidor toda a oportunidade de defesa e, principalmente, sujeitando o 

fornecedor ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das 

diferenças de consumo e seus valores. Caso sejam devidas, tais 

diferenças poderão ser eventualmente cobradas pela fornecedora do 

serviço em procedimento próprio (ação de conhecimento), sujeitando-a, 

por óbvio, ao ônus de comprovar sua existência e seus valores, para que 

se torne certa e exigível. Ademais, a requerida não demonstrou nos autos 

que realmente agiu sob o manto da legalidade, uma vez que sequer fez 

juntar o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidades), levando-se a 

concluir que não há nos autos qualquer prova documental, oral ou pericial, 

da regular cobrança pela requerida. Aliás, nos termos do § 2º do artigo 38 

da Resolução 456/00 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a 

ré não deu cabo ao seguinte mister: “a concessionária deverá encaminhar 

ao consumidor o laudo técnico da aferição, informando as variações 

verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e esclarecendo 

quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão 

metrológico oficial”. Observa-se, assim, que a ré agiu com indisfarçável 

negligência profissional ao cobrar valores ilegítimos, sem causa 

demonstrada. Se a ré deixa de pautar sua ação com as cautelas 

necessárias, agindo temerariamente na administração de seus negócios, 

deve arcar com os riscos de seu empreendimento, respondendo pelos 

prejuízos que seu ato contribuiu para causar a outrem. Assim, o débito 

cobrado, em excesso, pela prestadora é indevido e deve ser cancelado 

dos registros definitivamente. Se a ré não tomou os cuidados necessários 

a evitar a irregularidade, inconcebível querer exigir da parte autora que 

arque com as consequências da falta da prestação de serviços públicos, 

diante de toda sua hipossuficiência e boa-fé. Assim, nessa especial 

circunstância, o pedido de declaração de inexigibilidade é parcialmente 

procedente, na medida em que a ré não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar a tese expendida na contestação, considerando que a defesa 

da ré foi sustentada sob o argumento de que não houve irregularidade na 

cobrança efetuada. Ressalte-se que o referido pedido é procedente 

apenas em parte, pois não acredito ser justo declarar o débito totalmente 

inexigível, já que, se assim o fosse, o consumo efetivo de energia elétrica 

nos meses de dezembro de 2015, e janeiro a abril de 2016 seria 

desconsiderado. Como não é possível aferir o valor real do que foi 

consumido, há de ser aplicado a média de consumo nos meses 

antecedentes que compõem o ano, que conforme acima já exposto 

representa aproximadamente 300KW/mês. Assim, com base nos 

parâmetros utilizados nas contas com vencimento em janeiro, fevereiro, 

março e maio de 2016, tenho que o valor devido para pagamento nos 

meses de junho, setembro e outubro de 2016 é de R$ 438,11 em cada 

mês, devendo declarar-se inexigível, portanto, o valor representado pelo 

consumo excedente. Destarte, com referência ao pedido de incidência da 

repetição do indébito, penso que deva merecer guarida. É que, de acordo 

com a norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, 

àquele, que foi submetido à cobrança indevida de valores, exceto na 

situação de engano justificável, desperta o direito de auferir o 

ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que 

efetivamente quitou, de maneira indevida, em excesso, independentemente 

da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n.º 8.078/1990; art. 876 

do Código Civil de 2002]. Portanto, exatamente nesse influxo de idéias, 

levando-se por linha de estima que a instituição financeira requerida, de 

maneira abusiva e unilateral, realizou cobranças indevidas nas faturas 

telefônicas da autora, caracterizada a má-fé da companhia reclamada, 

considero que a repetição do indébito em dobro em prol do 

consumidor/reclamante, é medida que se impõe, devendo ser restituído em 

dobro o valor de R$ 2.071,37, referentes aos valores excedentes 

indevidos lançados nas faturas juntadas ao feito. 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 

falha na prestação de serviços, traduzida na má prestação do serviço não 

contratado, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, 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, quantia que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 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 (dez 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) 

Condenar a instituição requerida, a título de indenização por repetição do 

indébito, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 2.071,37, 

corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de juros de mora de 

12% ao ano, contabilizados desde a citação;; 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 
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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 15 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, 15 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003335-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON TORRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003335-96.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JAKSON TORRES 

DA SILVA REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante à preliminar de 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. A parte autora 

alega, em síntese, que, no ano de 2015, contratou um consórcio de uma 

motocicleta junto à ré, com pagamento mensal de R$ 343,42, e que, no 

mês de junho de 2016, houve atualização do valor da mensalidade, 

passando a parcela a ser de R$ 363,82. Afirma que no mês de outubro de 

2016 migrou seu plano pra outro mais vantajoso, com parcela no valor de 

R$ 389,32. Aduz que, após alguns meses, desistiu do plano, sendo 

posteriormente contemplado como cota desistente. Alega que o valor 

restituído é menor do que o realmente devido. Pleiteia a restituição do valor 

remanescente, que perfaz a importância de R$ 1.041,51. A ré, em 

contestação, apresentou o extrato de parcelas pagas pelo requerente em 

ID 10267133. Afirma que os descontos efetuados são legais e devidos, e 

que não há valores remanescentes a serem restituídos. De início, verifico 

que o contrato em questão fora firmado no mês de dezembro do ano de 

2015 (ID 10267272), e, por conseguinte, pactuado sob a égide da Lei nº 

11.795/2008, a qual dispõe, em seu artigo 22, caput e § 2º, que: “A 

contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição 

de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no 

caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30. (...) § 2º 

Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o 

art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na 

forma do art. 30.” Ao passo que o mencionado artigo 30, prevê que: “O 

consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da 

importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado 

com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na 

data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da 

aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados 

enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.” 

Verifico, ainda, que houve contemplação da cota desistente do autor, 

conforme documentação juntada em ID 9677221, na qual é apresentado o 

valor pago pelo requerente, bem como os valores a serem descontados, 

os quais foram feitos conforme disposição contratual em cláusulas, 9.3 e 

9.5 (ID 10267259). Observo, porém, que a multa penal prevista na cláusula 

9.9, não é devida à requerida, uma vez que o prejuízo alegado pela 

administradora de consórcio não foi provado, e a mera alegação de 

prejuízo não é suficiente para justificar sua aplicação, devendo seu valor 

ser restituído ao requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ação revisional c/c rescisão contratual. 

INOVAÇÃO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. SEGURO. FUNDO DE RESERVA. O 

recurso que pretende o exame de questões que não foram suscitadas no 

juízo a quo caracteriza-se pela inovação recursal e não merece 

conhecimento. - Circunstância dos autos em que no ponto se impõe não 

conhecer no recurso. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE 

PARCELAS. O direito à devolução de valores nos contratos de consórcio 

imobiliário por desistência ou inadimplemento do consorciado deve ocorrer 

no prazo de 30 (trinta) dias contados daquele previsto para encerramento 

do plano, como ditou o e. STJ no julgamento no REsp nº 1.119.300/RS 

representativo de controvérsia. RESCISÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA PENAL. A resolução de contrato de consórcio é medida 

adequada diante do inadimplemento ou desistência do consorciado. A 

cláusula penal por rescisão de contrato de consórcio por parte do 

consorciado implica em redutor que somente é aplicável no caso de ser 

provado prejuízo ao respectivo grupo, ônus que a este incumbe por 

aplicação do art. 373 do CPC/15. RECURSO CONHECIDO EM PARTE DE 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70074235763, 18ª 

Câmara Cível, Rel.: Des. João Moreno Pomar, j. 23/11/2017, Dje 

28/11/2017) (g.n.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. 

CONTRATO. CONSÓRCIO. LEI Nº 11.795/2008. DESISTÊNCIA ANTES DA 

CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO. PARCELAS PAGAS. 

TAXA DE ADMINITRAÇÃO DEVIDA. SEGURO. REFORMATIO IN PEJUS. 

VEDAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. DEMONSTRAÇÃO 

DE EFETIVO PREJUIZO AO GRUPO CONSORCIADO. 1. Cumpre ao 

Consórcio a devolução da quantia paga pelo consorciado desistente, 

deduzindo-se apenas os valores pagos a título de taxa de administração 

(instituída para remunerar os serviços prestados pela administração do 

consórcio, não lhe podendo ser imputada qualquer culpa pela desistência 

manifestada pelo consorciado). No entanto, após a comunicação da 

desistência, não deve ser descontado dos valores a serem restituídos, a 

referida taxa de administração, porquanto o consorciado não faz mais 

parte do grupo do consórcio. 2. Não há nos autos comprovação pela 

administradora quanto à existência de contrato com qualquer companhia 

seguradora, razão pela qual tal valor não poderia ser descontado do 

consorciado desistente. Com fundamento no princípio da vedação à 

reformatio in pejus, é possível a retenção do seguro contratado somente 

enquanto o autor permaneceu no consórcio, tendo em vista que após a 

comunicação da desistência, também não é cabível o pagamento da 

referida taxa, porque de fato, o requerente deixará de usufruir dos 

benefícios após a data que comunicou sua retirada, consoante delineado 

na r. Sentença. 3. Considera-se abusivo o desconto a título de cláusula 

penal compensatória, e ainda o desconto referente ao fundo de reserva, 

incidentes sobre o valor a ser disponibilizado ao consorciado, tendo em 

vista que não restou comprovado o efetivo prejuízo ao grupo consorciado. 

4. Apelo conhecido e desprovido.” (TJ-DF, 20161010057762APC, Relator: 

SILVA LEMOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017, 

Publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: 368/372) Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, para o fim 

de: a) DETERMINAR que a empresa requerida restitua o valor descontado 

a título de multa penal contratual, no valor total de R$ 508,51, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação; 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 15 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, 15 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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: 1004358-77.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ NOGUEIRA DA 
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SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 11129218). Destarte, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto 

isto, considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 9745725, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de levantamento dos valores em favor do autor. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000872-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR, A devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, 

§ 1º).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002850-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

SANDRA REGINA BRUNIERE SECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002850-33.2016.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA REGINA 

BRUNIERE SECCO, SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Visto em correição. Intime-se a autora para trazer 

aos autos a negativa do requerido, por escrito, do pedido de reembolso no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde- MT, 13 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000842-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MARILDE DENTI (EXECUTADO)

ADRIANO MATTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1000842-83.2016.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXEQUENTE: FIAGRIL LTDA EXECUTADO: ADRIANO MATTANA 

EXECUTADA: SUELI MARILDE DENTI VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, tendo as partes acima qualificadas. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes efetuaram transações extrajudiciais, conforme 

os Termos dos Acordos de ID n° 11255332 e 11255333, pugnando (ID n° 

11255333) pela homologação das avenças, bem como pela extinção do 

feito. Pois bem. Intimem-se os executados, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente nos autos a devida procuração com outorga de 

poderes para o Dr. Evandro dos Santos da Silva, substabelecimento dos 

patronos já constituídos (ID n° 5767317 e 5767313), ou, reconhecimento 

de firma das assinaturas dos executados nos Termos dos Acordos 

apresentados, eis que se faz imprescindível pra a homologação da 

avença havida entre as partes. Intimem-se. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de março de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002729-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL CASTANHO DUGAICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL HEITOR GARBIN PEREIRA OAB - RS86411 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1002729-68.2017.8.11.0045 AUTOR: MICHEL 

CASTANHO DUGAICH RÉU: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE. RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

MICHEL CASTANHO DUGAICH em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE 

APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Certifique-se acerca da citação do Instituto Brasileiro de 

Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. Se devidamente citado, 

certifique-se do prazo para apresentar defesa, em caso contrário, às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de março de 2018.. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000814-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO ROMANCINI (REQUERIDO)

LORI MARIA KREUTZ (REQUERIDO)

NILVA ANA ROMANCINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000814-47.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.347.374,75; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: ILDO ROMANCINI, NILVA ANA 

ROMANCINI, LORI MARIA KREUTZ LUCAS DO RIO VERDE, 2 de março de 

2018. Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de advogado do REQUERENTE, para que providencie o pagamento da 

diligência urbana no valor de R$ 30,00(trinta reais) e a diligência rural no 

valor de no valor de R$ 3,00(três reais) por quilometro percorrido ( 

considera-se a distância de ida e volta, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 
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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

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000309-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO BORGES (RÉU)

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR (RÉU)

GEISA MARIA GARCIA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000309-31.2018.8.11.0021 AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial 

ou improcedência liminar do pedido, eis que há nos autos prova escrita 

sem eficácia de título executivo (artigo 700 caput), determino a expedição 

de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 701 caput da lei 

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

Tratando-se o objeto da demanda de matéria que, malgrado admita a 

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

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, eis que detém 

o presente feito procedimento específico na legislação processual (Seção 

X, Capítulo XI do Código de Processo Civil). Conforme exige o artigo 250, 

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

tem como finalidade o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias ou, se for o caso, a apresentação de embargos monitórios no mesmo 

prazo e independentemente da segurança do juízo, podendo estes se 

fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento 

comum (artigo 702, parágrafo 1º). O termo inicial para o pagamento será, 

analogicamente, aquele previsto no artigo 829 caput (quinze dias à partir 

da intimação do mandado), enquanto o termo inicial para a apresentação 

dos embargos será o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, 

no presente caso, a benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso 

intencione o executado apresentar embargos monitórios, deverá fazê-lo 

por meio de protocolamento incidental no presente feito, eis que não serão 

eles autuados em apartado, exceto se os embargos versarem sobre 

somente parte do pedido (artigo 702, parágrafo 7º). Fixo desde já os 

honorários advocatícios no valor de 05% (cinco por cento) do montante do 

débito, a par do que preceitua o artigo 701 in fine do Código de Processo 

Civil, ficando ainda o réu isento do pagamento das custas processuais 

acaso cumpra o mandado no prazo (artigo 701, paragrafo 1º). Não 

havendo pagamento, fica excluída a benesse de minoração dos 

honorários conforme determinado, devendo tais serem arbitrados ao final 

da ação. Conforme preconiza o artigo 701, parágrafo 2º, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos no prazo legal. Já tendo sido recolhidas as custas do oficial de 

justiça, expeçam-se os mandados devidos. Cumpra-se. Água Boa, 2 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84938 Nr: 3776-45.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Noberto Reichert, Ivo Eduardo Reichert

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pela manifestação de fls. 252 que 

houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

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

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18701 Nr: 1857-94.2007.811.0021

 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): E. R. Magalhães Supermercado, Gilmar 

Celestino dos Santos, Gleide Rodrigues Aciole Santos

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10.296/MT

 (...).Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 

6.830/90.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 o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105370 Nr: 5389-95.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Maria Broch Campos

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

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

OAB:OAB/MT 11.828, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de conhecer do pedido de fls. 74, eis que quaisquer impugnações 

quanto à sentença deveriam ter sido efetivadas pelo meio impugnativo 

apropriado, cuja apresentação resta preclusa.

 Cumpra-se a sentença.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 1304-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

Araguaia - Sicredi Araguaia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 3245-90.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila, Paulo Penha Filho

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (.L..)Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição 

exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que 

diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que 

efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105578 Nr: 5526-77.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Angelo Rebelatto - ME, Miguel Angelo 

Rebelatto, Maria Cilar Paixão de Moraes Rebelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenham-se os autos suspensos, nos termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111547 Nr: 3344-84.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Angelo Rebelatto - ME

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

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

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 Indefiro o pedido de fls. 46, eis que a parte não litiga sob os pálios da 

justiça gratuita, não havendo qualquer comprovação de tal alegação.

 Não havendo qualquer oposição ou manifestação negativa quanto aos 

honorários do perito, intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher as custas do perito, sob pena de preclusão da possibilidade 

de dilação probatória em tal modalidade.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4372 Nr: 482-68.2001.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alvares Durgante - 

OAB:50038, Fernando Cabral da Silva - OAB:49507, Jamil A. H. 

Bannura - OAB:21036, LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - 

OAB:4352, Luiz Antonio Carvalho Beck - OAB:34857

 Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 295, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31548 Nr: 548-33.2010.811.0021

 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: Terezinha Marciano da Silva Pereira, Maria do Rosario 

dos Santos Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Euripedes Pereira

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

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 304 e determino a suspensão do presente feito 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

 Anote-se no sistema APOLO/TJMT a existência da suspensão, bem como 

o seu prazo.

 Findo referido prazo, intime-se a inventariante para impulsionar o feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31916 Nr: 916-42.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Daniel Thoma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Havendo nos autos a notícia da interposição de Agravo de Instrumento, 

em juízo de retratação este juízo mantém a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos.

 Quanto ao pleito de suspensão de fls. 450/452, e sendo verificado que o 

próprio Banco do Brasil é o maior prejudicado em relação aos fatos por ele 

declinados, determino que seja o executado (Banco do Brasil) intimado 

para informar quais providências tomara em relação aos fatos noticiados.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92358 Nr: 1852-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmir Paulo Corá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar de Freitas Pedroza

 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: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 (...) recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
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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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85118 Nr: 3958-31.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Alves de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Paixão Gomes Jardim

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

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença prevista 

nos arts. 523 e 528 ambos do Código de Processo Civil, bem como, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do CPC.

 Na fase do cumprimento de sentença que se refere o art. 523 do CPC, 

intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

 Consigne-se no mandado que o não atendimento do comando anterior no 

prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão para protesto, 

sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) meses, na 

forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

 Já com relação a fase no cumprimento de sentença referente ao art. 528 

do CPC, intime-se a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito alimentar, sob pena de multa de 10% (dez 

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

nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito 

com a expropriação de bens.

 Transcorrido o prazo, com ou sem requerimentos, certifique-se e 

façam-se os autos conclusos para deliberações.

 Sem prejuízo, intimem-se ambas as partes a solidariamente colacionarem 

aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, matrícula atualizada do imóvel 

especificada na alínea “d” da fl. 06-vs.

 Juntada aos autos a matrícula supramencionada, proceda à avaliação 

judicial do imóvel por meio de oficial de justiça, consignando ao Sr. 

Meirinho que deverá especificar as características do bem com todas as 

suas peculiaridades.

 Cumpra-se com as advertências mencionadas na presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16386 Nr: 3331-37.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Serra Dourada Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Paulo Sergio Diniz - OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:9.180/MT, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 286.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13082 Nr: 27-30.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pozzer, Jandira Marchioretto Pozzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Cintra

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

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldo Barbosa Campos 

Junior - OAB:18366-E, Joana Darc Gomes de Morais - OAB:21946, 

Sinomar Gomes Xavier - OAB:12.599/GO

 (...) Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção 

de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a 

clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso 

sejam necessár ias quaisquer poster iores movimentações 

processuais.Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos 

diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente 

decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – 

mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da 

prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o 

período de 05 (cinco) anos contados ao findar do prazo de suspensão da 

prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente 

decisão.Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

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

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17902 Nr: 1043-82.2007.811.0021

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William Koury Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 

3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervasio Alves de Oliveira 

Junior - OAB:3.592/MS

 Inicialmente, torno sem efeito a penhora e avaliação realizadas em 

semoventes de titularidade do executado, eis que extinto o feito com 

fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil e, já certificado o 

respectivo trânsito em julgado (fls. 328-vs e 363).

 Noutro vértice, de rigor o deferimento do pedido às fls. 361/362. Isso 

porque, havendo a quitação da dívida, não se mostra razoável a 

manutenção de constrição de bens do executado.

 Ante o exposto, procedo nesta data o desbloqueio dos valores 

bloqueados nos autos para que retornem à titularidade da parte 

executada. Sem prejuízo, defiro o levantamento também em favor do 

executado, de eventuais valores bloqueados e transferidos à conta única, 

ou ainda, de bens constritados por força do débito objeto do presente 

feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14409 Nr: 1353-25.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo de Jesus Bagolin, Irma Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ervadocemai Farmacia de Manipulação

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

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maria da Silva Prado - 

OAB:6.848, Marcelo Carmo Godinho - OAB:939, Rodrigo do Carmo 

Godinho - OAB:18666E

 Considerando a informação acerca do novo endereço da executada e a 

comprovação de pagamento da respectiva diligência, expeça-se nova 

deprecata para penhora e avaliação do bem especificado à fl. 504.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31532 Nr: 532-79.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Debastiani, Darcila Maria Debastiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, Deivison Vinicius Kunkel Lopes 

de Souza - OAB:14.690, Fabio Luis Nascimento dos Santos da Mota 

- OAB:19.615/BA, João Batista Pereira da Silva - OAB:8209-B, Juliano 

Martim Rocha - OAB:253333/SP, Luana de Almeida e Almeida 

Barros - OAB:7381- OAB/MT, Marcelo Salvi - OAB:40989 - OAB/PR, 

Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A, Willian José de Araújo - OAB:OAB/MT 3.928

 Defiro o pedido às fls. 542/543. Nesse passo, proceda-se à transferência 

de 50% do montante depositado à fl. 545-vs, ao Sr. Perito, o qual deverá 

ser previamente intimado a informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conta bancária para depósito.

Na sequência, intime-se o Sr. Perito, a promover o início dos trabalhos 

periciais.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84165 Nr: 3004-82.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Alves de Souza

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por JURANDIR ALVES DE SOUZA em face de 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 320, a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92123 Nr: 1658-28.2014.811.0021

 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: Gislene Gasperini Knopf, Ney Gasperini, Edson 

Gasperini, Elisiane Gasperine, Adelar Gasperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelia Gasperini Bender, Mauro Gasperini, Hélio 

Gasperini, Ladir Gasperini, Alceu Gasperini

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

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

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

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

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

OAB:9.661-A-MT

 Inicialmente, verifico que o inventariante comprovou nos autos a regular 

aplicação dos valores transferidos, conforme guia de pagamento do ITCD 

– fls. 573.

 No mais, defiro o pedido de fls. 572 e determino a suspensão do presente 

feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até o desfecho do processo de 

execução n. 24-27.1996.811.0021 – cód. 26, o qual tramita na 2ª Vara 

Cível local, devendo o procurador da inventariante impulsionar o feito 

quando decorrido o prazo de suspensão acima.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82457 Nr: 1300-34.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrocinia Rodrigues de Abreu

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por PATROCINIA RODRIGUES DE ABREU em face de 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 292 a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 2682-04.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Souza Santos

 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:

 Considerando que a parte autora juntou planilha de cálculo atualizada, 

conforme determinado na sentença de fls. 215/216, intime-se a autarquia 

federal para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85183 Nr: 4023-26.2012.811.0021

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Marques de Campos

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por ELIAS MARQUES DE CAMPOS em face de 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 260 a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34868 Nr: 3881-90.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Martinão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Franco Transportes Ltda

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

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

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deise Cristina Bissoni - 

OAB:13609, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Deixo de analisar o pedido às fls. 201, eis que pela normativa do Novo 

Código de Processo Civil, tal deverá ser instaurado na forma de incidente 

e, não, formulado nos próprios autos.

Nesse passo e considerando que nenhuma medida útil ao deslinde do feito 

fora providenciada pela parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo mantendo-os suspensos, nos termos do art. 921, inciso III, do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de futuro desarquivamento a 

pedido da parte.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19271 Nr: 2420-88.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

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

OAB:5360-A, Edson Azolini - OAB:OAB/MT 3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados 

bancários necessários para o levantamento dos valores, tendo em vista 

que os valores já estão disponíveis para quitação, conforme email anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83948 Nr: 2787-39.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozani Pinto da Silva

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por OZANI PINTO DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE 

ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 286 a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 1624-87.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Perim de Paula, Ana Maria de Paula, Espólio de 

Hiroshi Yamada, Maria Carolina Gomes Yamada, Maria Carolina Gomes 

Yamada, Paulo Hiroshi Yamada, Hedjaly Furquim, Romes Luiz Gomes, 

Santo Tres, Espólio de Hozória Francisca Bolina, Altamir Antônio da Silva, 

Neuri Luiz Ferreira, João Pereira Sapata

 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

 Inicialmente, deixo de conhecer do pedido de suspensão formulado à fl. 

471 eis que, proferida sentença e havendo recurso a ser encaminhado à 

instância superior, não se mostra razoável a suspensão do feito e, nem 

tampouco eventual análise por este Juízo.

 No mais, tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de 

mérito onde, intimada da sentença, a parte dela apelou.

 Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil.

 Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada.

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.
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 Intime-se o apelado para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do 

diploma legal referido.

 Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116215 Nr: 6306-80.2016.811.0021

 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: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, nada resta a não ser julgar procedente a ação.DispositivoDiante 

do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na 

inicial, para converter o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando a 

intimação da requerida para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 

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

de advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a expropriação de 

bens.Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.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.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99343 Nr: 1866-75.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.B. Correa - Comercio Importação e 

Exportação Ltda, Luciane Botelho Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

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

OAB:3556-B/MT

 Diante do pedido de fls. 37, intime-se a Fazenda Pública Estadual para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do parcelamento e da 

quitação do débito, referente a CDA nº 20156224, conforme 

documentação apresentada pelo executado às fls. 38/48.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17671 Nr: 822-02.2007.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Fernandes da Nave, Antonio 

Bizarro da Nave Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Defiro o pedido de sobrestamento até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a Fazenda Pública Estadual, 

mediante carga dos autos, para que no prazo legal manifeste-se nos 

autos, em temos de prosseguimento.

 Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

 Certificado o decurso de prazo para tanto, mantenham-se os autos 

suspensos nos termos do art. 40, da Lei 6.830, cientificando-se a 

exequente da suspensão, remetendo-se os autos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, aguarde-se o prazo de 05 

anos, para eventual decretação da prescrição intercorrente.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97739 Nr: 901-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Ceccatto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo totalmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente/Impugnada no 

pagamento das custas e despesas processuais, ficando a exigibilidade de 

tais débitos suspensos, eis que a parte é beneficiária da gratuidade 

judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Ante a concordância – pelo executado - com os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 84/85, HOMOLOGO-OS, para que 

surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Expeça-se competente ofício 

requisitório de pagamento de pequeno valor, haja vista que o crédito 

executado é inferior ao limite previsto pelo artigo 17, parágrafo 1º, da Lei 

nº 10.259/01, conforme cálculos de fl. 63.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.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

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

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

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98276 Nr: 1227-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Lagares Coelho

 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:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por JANAINA 

LAGARES COELHO em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS.

 Recebido o cumprimento de sentença, a Autarquia Federal concordou 

com os cálculos apresentados pela parte autora, conforme manifestação 

proferida às fls. 135-v.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pela exequente às fls. 133, HOMOLOGO-OS, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e legais.

 Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor / Precatório ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 208-89.2010.811.0021
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Leandro Goveia

 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:

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto por NELSON 

LEANDRO GOVEIA em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS.

 Recebido o cumprimento de sentença, a Autarquia Federal concordou 

com os cálculos apresentados pela parte autora, conforme manifestação 

proferida às fls. 104-v.

 Havendo concordância – pelo executado - com os cálculos apresentados 

pela exequente às fls. 101/103, HOMOLOGO-OS, para que surtam os 

seus efeitos jurídicos e legais.

 Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

 Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

 Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94036 Nr: 3186-97.2014.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS- CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAÇABA AGROPECUARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Rosa Rocha Rego - 

OAB:1.260-B/TO

 Renove-se a ordem dantes deprecada, com a ressalva de que deverá a 

exequente promover o prévio recolhimento das custas atinentes, bem 

como viabilizar a remoção do bem.

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345).

 Cumpra-se, expedindo e deprecando-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27387 Nr: 1835-65.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinhardt Heydrich Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

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

OAB:OAB/MT 3572

 (...)Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição 

exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que 

diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que 

efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento e até 

eventual extinção do processo pela prescrição intercorrente, 

considerando-se para esta que será entendido, por este órgão julgador, 

que a ausência de impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido 

implícito de arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, parágrafo 

2º, da lei n.º 6.830/80.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98375 Nr: 1295-07.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto e Montes Ltda, Humberto Pereira Freitas, 

Sementes Montana Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Montana Ltda - ME, Humberto e 

Montes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Cabral Ribeiro Junior - 

OAB:OAB/GO 27.896, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Xavier 

Franco - OAB:25711/GO, ODAIR CABRAL RIBEIRO JUNIOR - OAB:27896

 Mantenho a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (fls. 

448).

 Analisando os autos, verifica-se que a parte autora discorda do valor dos 

honorários periciais apresentados pela empresa nomeada por este Juízo 

(Empresa Real Brasil), todavia, sabe-se que na presente Comarca não há 

peritos na área contábil, assim, quanto aos valores cobrados há de ser 

considerado o local da prestação do serviço, a complexidade do trabalho 

e dos cálculos a serem realizados.

 No mais, verifica-se que a parte Requerida, embora devidamente intimada 

acerca da proposta de honorários apresentada nos autos, permaneceu 

inerte (fls. 456).

 Diante do exposto, HOMOLOGO a proposta de honorários apresentada às 

fls. 452/455.

 Intimem-se as partes, para depositarem os honorários no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo que cada parte pagará 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais, dando-se a seguir início aos trabalhos periciais, 

conforme dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão da possibilidade de efetivação do ato.

 Apresentado o laudo em cartório, o que deverá ser feito no prazo de 30 

(trinta) dias, determino que as partes sejam intimadas para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, novamente conclusos para decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32108 Nr: 1108-72.2010.811.0021

 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: Abadia Maria de Jesus

 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:

 Considerando as informações de fls. 219-v, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, promover à habilitação dos herdeiros, 

conforme determina o art. 687 do Código de Processo Civil.

Assim, postergo o recebimento do recurso de apelação interposto pelo 

procurador da parte autora às fls. 198/219.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85122 Nr: 3962-68.2012.811.0021

 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: Antonia Rufina Brandão

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 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.: 82540 Nr: 1383-50.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI OLSEN

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

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

OAB:12978/MT

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

OAB:12124/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por NELSI OLSEN em face de MUNICÍPIO DE ÁGUA 

BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 247 a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 899-93.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas de Souza Lima

 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:

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 53.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84197 Nr: 3036-87.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Pereira Miranda

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por REGINA PEREIRA MIRANDA em face de MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 278 a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22124 Nr: 1474-82.2008.811.0021

 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: José Medrado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 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.: 84139 Nr: 2978-84.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Gomes da Silva

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 
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Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por ROSILENE GOMES DA SILVA em face de 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 249, a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85231 Nr: 4065-75.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorciley Correa do Prado, Gilceza Alves de Miranda

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

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

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por JORCILEY CORREA DO PRADO em face de 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 

243/244, a quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 3266-03.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio da Silva

 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:

 Considerando que a parte autora juntou planilha de cálculo atualizada, 

conforme determinado na sentença de fls. 183/184, intime-se a autarquia 

federal para manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82349 Nr: 1193-87.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alberi de Quadros

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

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

OAB:9879/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por JOÃO ALBERI DE QUADROS em face de MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 320, a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83944 Nr: 2783-02.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Adão Cardoso de Miranda

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por JOSÉ ADÃO CARDOSO DE MIRANDA em face de 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 297 a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84324 Nr: 3163-25.2012.811.0021

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Rosa da Silva

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

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença proposto por JOVELINA ROSA DA SILVA em face de MUNICÍPIO 

DE ÁGUA BOA-MT.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora noticiou às fls. 293 a 

quitação do débito no presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do que estabelece o 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários.

 Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000446-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES SARDINHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000446-47.2017.8.11.0021 AUTOR: ANTONIO 

ALVES SARDINHA Instada a manifestar-se, a Autarquia Federal nada 

manifestou-se acerca do cumprimento de sentença. Destarte, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente no Id n. 10547779, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa a presente 

decisão, autorizo desde já que expeçam-se as devidas Requisições de 

Pequeno Valor / Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição 

de alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 1 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001153-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001153-15.2017.8.11.0021 AUTOR: EXPEDITA DA 

CONCEICAO OLIVEIRA O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

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

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

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

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

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

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

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

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

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

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

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

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

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

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

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

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

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

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

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

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

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

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

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

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

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

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

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

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

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

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

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

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

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

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

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

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

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

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

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

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

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

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

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

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

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

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

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

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

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

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

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

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

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

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

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

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

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 
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qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

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

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

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

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

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

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

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

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

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

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

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

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

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

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

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

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

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

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

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

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

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

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

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

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

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

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

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

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

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

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

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

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

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

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

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

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

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

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

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

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

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

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

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

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

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

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

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

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

Boa, 1 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000345-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA GOMES LIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000345-10.2017.8.11.0021 AUTOR: IVANILDE DIAS 

LEITE Acolho o pedido inserido no Id nº 11815940 e designo nova 

audiência de conciliação e mediação para o dia 03 de Abril de 2018, às 

15h:00min (MT), consignando as demais deliberações contidas na decisão 

constante do evento nº 5902152. Registro que a requerida deverá ser 

intimada por meio de oficial de justiça no endereço indicado no Id nº 

11815940 e 11815949. Cumpra-se. Água Boa, 1 de março de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICAO CABRAL AMARANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000510-57.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU Considerando a juntada da 

carta precatória inserida nos Id n. 11473771 e 11473792, bem como o teor 

da certidão inserida no Id n. 11958679, intime-se a parte autora para, no 

prazo 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Água 

Boa, 1 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIA SOUZA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

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

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 797 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, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 

do regramento de regência. 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) ou, se for o caso, a apresentação de embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o 

pagamento será aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da 

citação), enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso intencione o executado 

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

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

devendo a resistência ser instruída com cópias das peças processuais 

relevantes. Fixo desde já os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do montante do débito, a par do que preceitua o artigo 827 

do Código de Processo Civil, patamar este que será reduzido pela metade 

no caso de tempestivo e integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou 

elevado até o montante de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos 

embargos ou se houver significativa dificuldade no atingimento da 

finalidade do procedimento, considerando para tal o trabalho realizado pelo 

causídico representante do exequente. Não sendo verificado nos autos o 

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

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

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

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

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

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

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

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

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

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

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 
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parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

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

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

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

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

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

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

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

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 1 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001337-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO GILBERT DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001337-68.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Inicialmente, deixo de conhecer 

dos embargos à execução protocolados no presente feito (Id n. 

11509064), eis que, de acordo com o artigo 914, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Considerando que já 

houvera a citação válida do executado e, até o momento, não houvera 

pagamento ou a suspensão da execução, eis que os embargos sequer 

foram – ainda – conhecidos, em razão da pendência de uma questão 

processual, determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 

(dez) dias, requer medidas para impulsionamento do feito. Excluam-se dos 

autos a petição de embargos bem como os documentos que o 

acompanham, notificando o embargante. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 1 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000187-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN ULLRICH - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000187-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Em razão da não 

localização do bem descrito na inicial, a parte autora, de plano, 

manifestar-se nos autos. Não tendo trazido aos autos a informação 

necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a localização do 

bem móvel de propriedade do executado, a parte limitou-se à requerer, em 

juízo, a expedição de pedido de informações a órgãos/instituição, com 

vistas a produção da informação que se pretende. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação 

Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence. O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes 

causas do conhecido congestionamento processual e ineficácia do 

princípio constitucional da razoável duração do processo. No caso dos 

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

autos informações que integram o típico ato processual de postulação, 

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

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

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

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

controvertido e a solvência e condução das questões processuais. Não 

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

e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Quanto à este último, saliente-se que totalmente descabida e 

ilegal seria eventual negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade 

de um veículo é, em tese, de menor significância do que a de um imóvel e, 

como é cediço, as informações imobiliárias são públicas, bastando a 

qualquer interessado dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter 

acesso à tais informações que, diga-se de passagem, podem incluir 

inclusive o endereço do proprietário. Numa rápida e não muito 

aprofundada pesquisa pela rede mundial de computadores, é possível 

claramente perceber a plena possibilidade do fornecimento, pelo órgão de 

trânsito, das informações perquiridas, sendo comum em vários sítios 

eletrônicos de congêneres de outras unidades da Federação a menção 

inclusive à forma como deve dar-se tal solicitação e a documentação que 

deva acompanhá-la. Citemos, exemplificadamente, o caso do 

Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – DETRAN/MG 

( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

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

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de extinção. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 1 de março de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001966-42.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001966-42.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: AGRO 

AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. Nos termos dos artigos 

829, 914 e 915, todos do Código de Processo Civil, CITE-SE o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação – 

principal, juros, custas e honorários advocatícios – ou para, no prazo de 

15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução. Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado – 

imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a transmissão de 

bens móveis dá-se pela simples tradição - e sua avaliação, lavrando o 

respectivo auto, dele intimando, na mesma oportunidade, o executado, que 

deverá especificar se deseja ou não o depósito dos bens, conforme 

preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Código de Processo Civil. O 

oficial de justiça, não encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução, devendo, ainda, nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo 02 

(duas) vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado, nos 

termos do artigo 830 caput do Código de Processo Civil. De logo, arbitro 

honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da dívida, a par 

do que dispõe o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo ficar 

ciente o executado que, no caso de pagamento integral no prazo 

inicialmente referido (03 dias), a verba honorária será, nos termos do 

artigo 827, parágrafo único do CPC, reduzida pela metade. No mais, defiro 

a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, 

conforme requerido na inicial. Não sendo verificado nos autos o 

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

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

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

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

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

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

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

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

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

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

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

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

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

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

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

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

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

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

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

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 1 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000756-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000756-53.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU O legislador pátrio, ao tratar 

sobre a temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor 

que deve os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. 

Assim, nos termos do que preconiza o artigo 655 do Código de Processo 

Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - veículos de via terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V 

- navios e aeronaves; VI - ações e quotas de sociedades empresárias; VII 

- percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais 

preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal 

com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; XI - outros direitos Na mesma esteira, previu referido regramento 

de regência em seu artigo 655-A, cujo caput fora adicionado ao diploma 

adjetivo pátrio com o advento da lei n.º 11.382/2006, a possibilidade do juiz 

requisitar a autoridade supervisora do sistema bancário - 

preferencialmente por meio eletrônico - informações sobre ativos em nome 

do executado e, pelos mesmos meios, determinar a indisponibilidade dos 

valores, até àquele indicado na execução, isto como forma de possibilitar 

a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, ato este 

dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se portanto 

que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um sistema para 

que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de forma 

positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o dinheiro. 

Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco Central 

do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema bancário 

nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao Poder 

Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pedido merece deferimento em relação à penhora online por meio do 

Sistema Bacenjud. Noutro vértice, deixo de deferir o pedido de pesquisas 

junto ao RENAJUD, eis que o exequente não trouxe aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado – a parte 

limitou-se a requerer a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O 

acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo. In casu, verifica-se que 

a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações 

que integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação 

de bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste 

em perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de 

natureza puramente privada, de forma que a intervenção judicial na 

contenda deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a 

solvência e condução das questões processuais. Não cabe ao Poder 

Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da 

parte, mormente quando se trata de litigante que é devidamente 

representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de 

valores em nome do executado, no exato montante do débito atualizado, 

ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD, indeferindo, contudo, o pleito de informações ao RENAJUD. 

Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete 

até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT. Cumpra-se. 

Água Boa, 2 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 235 de 466



Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001566-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001566-28.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU O legislador pátrio, ao tratar 

sobre a temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor 

que deve os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. 

Assim, nos termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

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

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

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

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 2 de 

março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BRESOLIN SILVEIRA (EXECUTADO)

VARLEI ZIMMER SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001347-15.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da 

penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 655 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - veículos de via 

terrestre; III - bens móveis em geral; IV - bens imóveis; V - navios e 

aeronaves; VI - ações e quotas de sociedades empresárias; VII - 

percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais 

preciosos; IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal 

com cotação em mercado; X - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; XI - outros direitos Na mesma esteira, previu referido regramento 

de regência em seu artigo 655-A, cujo caput fora adicionado ao diploma 

adjetivo pátrio com o advento da lei n.º 11.382/2006, a possibilidade do juiz 

requisitar a autoridade supervisora do sistema bancário - 

preferencialmente por meio eletrônico - informações sobre ativos em nome 

do executado e, pelos mesmos meios, determinar a indisponibilidade dos 

valores, até àquele indicado na execução, isto como forma de possibilitar 

a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, ato este 

dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se portanto 

que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um sistema para 

que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de forma 

positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o dinheiro. 

Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco Central 

do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema bancário 

nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao Poder 

Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pedido merece deferimento em relação à penhora online por meio do 

Sistema Bacenjud. Noutro vértice, deixo de deferir o pedido de pesquisas 

junto ao RENAJUD, eis que o exequente não trouxe aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado – a parte 

limitou-se a requerer a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O 

acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo. In casu, verifica-se que 

a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações 

que integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação 

de bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste 

em perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de 

natureza puramente privada, de forma que a intervenção judicial na 

contenda deve resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a 

solvência e condução das questões processuais. Não cabe ao Poder 

Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da 

parte, mormente quando se trata de litigante que é devidamente 

representado por advogado constituído, o qual detém plenas 

possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de 

valores em nome do executado, no exato montante do débito atualizado, 
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ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD, indeferindo, contudo, o pleito de informações ao RENAJUD. 

Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete 

até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT. Cumpra-se. 

Água Boa, 2 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001031-02.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Inicialmente, deixo de conhecer dos 

embargos à execução protocolados no presente feito (Id n. 11398713), eis 

que, de acordo com o artigo 914, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal. Considerando que já houvera a citação 

válida do executado e, até o momento, não houvera pagamento ou a 

suspensão da execução, eis que os embargos sequer foram – ainda – 

conhecidos, em razão da pendência de uma questão processual, 

determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requer medidas para impulsionamento do feito. Excluam-se dos autos a 

petição de embargos bem como os documentos que o acompanham, 

notificando o embargante. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 2 de março 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000660-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIBRA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MUNIZ REBELLO OAB - MT0013122S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000660-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALCEU 

ANGELO TUMELERO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência c/c pedido 

de indenização ajuizada por ALCEU ANGELO TUMELERO em desfavor de 

BANCO FIBRA S/A. Segundo relatos da inicial, o autor contraiu 

financiamento através do contrato de cédula de crédito bancário nº 

59-50278/12 junto a requerida, tendo este sido quitado no ano de 2014. 

Segue a narrativa no sentindo de que, embora tenha havido a efetiva 

quitação do financiamento não conseguiu realizar a transferência do 

veículo gravado, tendo em vista que o Departamento de Trânsito do Estado 

de Mato Grosso apresentou recusa, com o argumento de pendência 

financeira perante a instituição financeira. Em razão dos fatos narrados, 

requer em caráter de tutela de evidência a efetiva baixa do gravame, bem 

como a condenação da requerida em danos morais no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Foi proferida decisão inicial negando a tutela de 

urgência pleiteada e designando audiência de conciliação/mediação. 

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, alegando no 

mérito a improcedência de todos os pedidos. Instada a especificar provas 

a parte autora postulou que a parte requerida apresente a planilha 

pormenorizada contendo o demonstrativo de todos os valores pagos pelo 

requerente, bem como que apresente o termo de liberação da garantia. A 

requerida por sua vez, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo de manifestação. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à 

análise e decisão. Fundamentação Conforme constara na decisão 

anterior, atualmente o princípio da cooperação encontra-se expresso na 

legislação adjetiva cível. Justamente em razão da referida necessidade 

cooperativa, foram as partes intimadas para manifestarem-se acerca das 

questões de fato e de direito controvertidas, para que fosse possível – de 

maneira cooperada – a fixação dos pontos controversos da demanda, 

bem como a incidência de eventual matéria probante. No entanto, a parte 

autora requereu que este Juízo determinasse que a parte requerida 

apresente a planilha pormenorizada contendo demonstrativo de todos os 

valores pagos pelo requerente, bem como o termo de liberação da 

garantia. A parte requerida permaneceu inerte sem manifestar sobre as 

provas. É pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias que a ausência de 

manifestação da parte em relação à determinada questão 

processual/fática pode ensejar a sua concordância com o ato, eis que o 

silêncio pode ser interpretado, em determinadas situações, como 

manifestação de vontade. Não podemos olvidar, no entanto, que é dever 

da parte cumprir com exatidão os provimentos mandamentais, conforme 

disposição expressa do artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Corrobora referido argumento o disposto no artigo 340 do Diploma legal em 

apreço, que expressamente aduz que: Art. 379. Preservado o direito de 

não produzir prova contra si própria, incumbe à parte: I - comparecer em 

juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; II - colaborar com o juízo na 

realização de inspeção judicial que for considerada necessária; III - 

praticar o ato que lhe for determinado. (grifos nossos) A intimação judicial, 

como qualquer ato de ordem, é um mandamento que deve ser cumprido, 

sob pena de arcar o descumpridor com as consequências de sua recusa 

a acatar com a determinação. Várias são as induções que o 

descumprimento de uma ordem judicial pode ocasionar. No caso presente, 

por tratarem-se os direitos discutidos nos autos de privados e disponíveis, 

vemos que o descumprimento de uma intimação não é fato apto para gerar 

às partes a conquista da pecha de litigantes de má-fé, mormente quando o 

descumprimento do ato gera consequências somente ao praticante da 

omissão. Porém, é válido mais uma vez ressaltar, devem as partes arcar 

com o ônus da prática omissiva. Na situação em apreço, resta saber quais 

seriam as consequências referidas. Há pouco tempo atrás, erigiu o 

legislador constituinte a razoável duração do processo como um princípio 

constitucional. Por tal razão, passou a ser dever – jurídico e moral – tanto 

do julgador quanto das partes, agirem de forma a propiciar a rápida 

finalização do litígio, posto que somente o termo da contenda gera a 

pacificação social. Nesta esteira, o que se vê é que na atualidade o 

legislador está dando nítidos contornos orais ao processo judicial, tanto é 

que em razão das recentes alterações empreendidas no Código de 

Processo Civil, passou a participação das partes nas audiências a ser – 

mais do que antes já era - de suma importância, pois tal é o ato pleno do 

diálogo angular entre os sujeitos do processo. Tanto é que o Código de 

Processo Civil ora em vigor previu expressamente a possibilidade da 

efetivação de uma audiência para o saneamento do feito, acaso a causa 

apresente complexidade em matéria de fato ou de direito (artigo 357, 

parágrafo 3º). No entanto, na decisão anterior, fora especificada a razão 

do não aprazamento de referida audiência, sendo as partes instadas para, 

em cooperação, auxiliar o juízo no saneamento do feito, mormente com a 

especificação das provas a serem produzidas. Porém, como já 

reverberado, a parte requerida deixou de postular dilação probatória. 

Portanto, vemos que o caso é de declarar preclusa a possibilidade da 

parte requerida em produzir outras provas no presente feito, eis que no 

presente caso não cabe ao juízo suplantar a atuação do causídico que as 

representa. Assim entendemos pois não houvera qualquer manifestação 

específica a respeito, principalmente, da dinâmica probatória, valendo bem 

ressaltar que é justamente neste ponto que necessária – e incisiva - é a 

participação do advogado da parte, pois é este participante do processo 

que terá a possibilidade de demonstrar ao seu presidente, com a aplicação 

dos conhecimentos jurídicos que tem, que esta ou aquela prova é 

necessária para comprovar as alegações trazidas em suas 

manifestações. Já tivemos a oportunidade de narrar que o artigo 319, 

inciso VI do Código de Processo Civil traz como requisito da petição inicial 

a indicação, pela parte, das provas com que pretende esta demonstrar a 

verdade dos fatos alegados. Outro não é o requisito da contestação. No 

entanto, não raro é o requerimento de provas – como no caso dos autos – 

de forma genérica, aduzindo os causídicos que desejam provar os fatos 

alegados por todos os meios de prova admitidos em direito, não dando ao 

juiz qualquer indicação precisa de qual fato será provado por determinado 
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meio de prova. Ainda, por muitas vezes vislumbra-se pedidos de provas 

que nada tem a ver com a questão discutida. Outrossim, por mais que 

requeira a parte determinada prova, pode ser que após a estabilização do 

processo (com a apresentação da contestação e sua eventual 

impugnação) tal modalidade não seja mais necessária, pois eventualmente 

o fato probando pode não mais ser controverso nos autos ou pode ele ter 

sido confessado pela parte adversa. Por tais razões é que o legislador, 

atento também ao princípio da celeridade, instigou o juiz que fomentasse a 

participação das partes na delimitação dos pontos controvertidos e 

distribuição do ônus probatório. Neste momento, após a oitiva das partes 

sobre o thema probandum, é que o magistrado decidirá sobre a admissão 

deste ou daquele meio de prova, determinando sua produção. Desta 

forma, em relação ao pedido da parte autora, este juízo conclui que tal 

requerimento não merece respaldo, uma vez que é ônus da própria parte 

apresentar aos autos os documentos que foram requeridos. Cumpre a 

parte autora comprovar a quitação do financiamento que alega ter 

acontecido no ano de 2014, motivo pelo qual indefiro o pedido contido na 

manifestação de ID 10955185. Assim, não perfazendo a especificação de 

provas no momento oportuno, operada encontra-se a preclusão da 

possibilidade, pelas partes, de produzir outras provas, no presente 

processo. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova requerido pela 

autora na peça inicial, necessário é a tecelagem de algumas 

considerações iniciais. O instituto da inversão do ônus probatório, 

positivado por meio da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), 

nada mais é do que a estrita aplicação da teoria da distribuição dinâmica 

do ônus probatório. Pela referida teoria, a prova deve ser produzida por 

aquele sujeito processual que melhor detenha condições de fazê-lo, sob 

pena de, não desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados 

como verdadeiros os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria 

em questão encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais 

que induziram a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a 

própria carta magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII 

que: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

Assim, quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o 

legislador, em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil 

constatação - a fragilidade do consumidor perante o que legalmente 

qualificou-se como fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão 

legiferante dotar aquele de mecanismos que possibilitassem a sua defesa 

em juízo. Um dos referidos mecanismos foi justamente o positivamento do 

instituto da inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da 

distribuição dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao 

reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que 

confirmar que, na grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – 

pelos meios tanto jurídicos quanto materiais que possuí – que detém 

possibilidade de produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo 

pelo qual, declarada a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, 

sucumbirá a parte que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, 

referido instituto não detém aplicabilidade automática e muito menos é 

cabível em toda e qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário 

que se reconheça a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao 

nosso ver de forma mais importante – é necessário perquirir se a parte 

cujo ônus contra ela voltar em razão da inversão da dinâmica probante 

tem a possibilidade de produzir a prova que se pretende. Acaso da 

segunda pergunta advenha resposta negativa, ater-se-ão as partes ao 

que dispõe, de forma clássica, o Código de Processo Civil em seu artigo 

333, a saber: Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, 

máxime estejamos conscientes que a relação travada entre as partes 

detém nítido caráter consumerista – estando portanto sob a égide 

normativa do Código de Proteção e Defesa do Consumidor – não podemos 

olvidar que somente à parte autora caberia comprovar os fatos por ela 

articulados em sua peça vestibular. Não se trata aqui de inversão do ônus 

probatório, posto que por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da 

parte autora, impossível e/ou extremamente dificultoso seria à parte 

adversa a produção da prova que alega ser o autor o fundamento de seu 

pedido. Assim, reconhecida a obrigação do litigante ativo de produzir as 

provas do que alega, percebe-se que ele não comprovou os fatos 

constitutivos de seus direitos, restando o fato incomprovado. Não sendo 

demonstrada a veracidade da ocorrência do fato principal, forçoso é 

consignar que o pleito merece indeferimento. Pois bem, passando à 

análise meritória da demanda, restou incontroversa a relação contratual 

existente entre o autor, contratante, e a ré, contratada, do contrato de 

cédula de crédito bancário nº 59-50278/12. A resolução do Contran n. 

320/2009 disciplina os procedimentos para inclusão e liberação de 

gravame nos veículos automotores, disposto em seus artigos 8º e 9º: Art. 

8º – Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições 

credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do 

contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, 

inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos 

de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de 

trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o 

cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, 

do registro do contrato e do gravame. (Destaque) Art. 9º – Após o 

cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

(Destaque) Logo, nos termos da Resolução compete a instituição 

financeira promover a baixa do gravame, após o cumprimento das 

obrigações por parte do devedor. Ocorre que, não restou comprovado 

nos autos a quitação do financiamento pelo autor, ônus este que lhe 

pertencia, do qual não lhe desincumbiu. Da análise dos autos, verifico a 

comprovação dos pagamentos das parcelas 31 (trinta e um) à 36 (trinta e 

seis), não havendo nenhuma comprovação do pagamento das demais 

parcelas, nem qualquer documento que demonstre a quitação total do 

financiamento, haja vista que a própria parte autora na peça inicial afirma 

que os registros do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

apontaram a recusa pelo motivo de pendência financeira perante a 

instituição financeira. Neste mesmo sentido, segue o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME. DANOS MORAIS. QUANTUM 

ARBITRADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. - Cumpre à financeira dar 

baixa e liberar automaticamente o gravame junto ao órgão ou entidade 

executivo de trânsito, após a quitação do financiamento pelo devedor. - 

Comete ato ilícito a instituição financeira que mantém indevidamente 

gravame sobre o veículo devidamente quitado, devendo responder pelos 

danos daí decorrentes. - A reparação por danos morais deve ser 

arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJMG- Apelação Cível 1.0672.14.002874-3/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 08/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018) 

(Destaque). Desta forma, diante da não comprovação da quitação do 

financiamento pelo devedor, resta impossível deferir o pedido principal 

realizado pelo autor. Em relação ao pleito indenizatório, não sendo 

comprovado o pedido principal, conforme elencado acima, resta tal pedido 

prejudicado. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTES os pedidos articulados na inicial, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil. A título de sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, 

bem como ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono 

adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

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

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 1 de março de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010105-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEOVANE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ UILSON FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias, sem que houvesse nos autos 

comprovação do pagamento da dívida pelo executado. Assim sendo em 

cumprimento ao r. despacho do MM. juiz id. 11223391 impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o exequente para impulsionar o feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ÁGUA BOA E INFORMAÇÕES: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 

390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 TELEFONE: (66) 34682298

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (REQUERIDO)

 

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: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

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: 13/04/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010142-95.2011.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DHIENE DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO)

 

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 do exequente a 

fim de acompanhar o cumprimento da Carta Precatória na Comarca de 

Santo André-SP ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1022614 Nr: 4641-92.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallace Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 Autos do Processo de Código nº 1022614

Vistos,ect.

 1. Designo audiência de justificação a ser realizada na data de 

06/02/2018 às 13h00min (Horário de Cuiabá), no Fórum desta Comarca.

2. Intime-se e requisite-se, se necessário, o reeducando para comparecer 

a audiência supradesignada .

3. Dê-se a ciência ao Ministério Público, que, tendo em vista sua 

prerrogativa legal (Lei 8.625/93: art. 41, IV), deverá receber intimação 

pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega 

dos autos com vista.

4. Dê-se a ciência ao Defensor Público, que, em vista de sua prerrogativa 

legal (LC 080/94; LCE – Lei Complementar Estadual n. 146/2003, Lei 

1.060/50), deverá ser intimado pessoalmente de todos os atos 

processuais.

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

Água Boa-MT, 08 de novembro de 2017.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85451 Nr: 4279-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Irma Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

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

OAB:OAB/MT 13330-A

 Considerando o cumprimento do mandado de prisão do reeducando à fl. 

1.036, designo audiência de justificação para o dia 08 de março de 2018 

às 15h:30min no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Requisite-se a condução do reeducando para comparecimento na 

audiência.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intime-se e Cumpra-se.

Água Boa, 01 de março de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108587 Nr: 1596-17.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Marinho de Campos, Adonias Dias 

Costa, Agenor Manoel de Barros Neves, Anivaldo José Leonor da Silva, 

Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RODRIGUES LIMA - 

OAB:6489, Taline Rezende Paniago - OAB:36.222

 Autos do Processo de Código nº. 108587

Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria acerca da regularidade da custódia dos 

reclusos advindos da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa. Constatadas 

eventuais irregularidades, determino seja oficiado ao juízo de origem a fim 

de que encaminhe Executivo de Pena/Carta Precatória de Custódia e 

demais documentos necessários á permanência dos reclusos.

De outro giro, considerando o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias 

assinalado para a permanência dos reclusos Anivaldo José Leonor e 

Agenor Manoel de Barros na penitenciária local oficie-se a direção da 

Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva a fim de que adote as 

providências necessárias no sentido de promover o recambiamento dos 

reclusos às unidades prisionais de origem.

Com o cumprimento da determinação, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Às providências.

 Água Boa/MT, 23 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.: 108363 Nr: 1476-71.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deijalma Castro Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 108363

Vistos etc.

I. Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste acerca da petição juntada à fl. 107/108 dos autos em epígrafe.

 II. Após, voltem-me os autos conclusos.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 23 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.: 1028437 Nr: 736-45.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Edicarlos de Lima Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1028437

Vistos etc.

1. Trata-se de carta precatória proveniente do JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABA/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 01 

de agosto de 2018, com início às 15h00min, 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, 23 de fevereiro de 2018.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85952 Nr: 463-42.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Kucyk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 Tratam-se os presentes autos de ação penal, cujo trâmite processual fora 

suspenso em razão da aceitação, pelo réu, de proposta de suspensão 

condicional do processo, conforme previsto no artigo 89 caput da lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, que expressamente dispõe que;

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena

 No caso dos autos, a suspensão processual fora proposta e aceita pelo 

prazo descrito no termo de audiência constante nos autos, o que, por um 

mero e vago cálculo aritmético, é possível verificar o seu transcurso 

desde o início do período de prova até a presente data.

 Não consta, no decorrer do prazo da suspensão, qualquer decisão 

judicial determinando a revogação do benefício.

 O artigo 89, parágrafo 5º, da legislação de regência, aduz claramente 

que:

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a 

punibilidade.

 Portanto, tendo transcorrido o prazo da suspensão sem que tivesse 

ocorrido a sua revogação, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

ANTÔNIO KUCYK, nos termos do artigo 89, parágrafo 5º da lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

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

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Notifique o Ministério Público e intime-se o réu.

Após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30884 Nr: 5335-42.2009.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcione Mendes Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 Sendo tempestiva (eis que o Ministério Público detém prerrogativa de 

carga pessoal dos autos) e cabível, recebo o recurso de apelação 

interposto pela parte em razão da sentença proferida nos presentes 

autos.

 Vista dos autos ao apelante para, no prazo improrrogável de 08 (oito) 

dias, apresentar suas razões recursais.

 Após, independentemente do arrazoado, vista dos autos ao apelado para 

a apresentação das contrarrazões no mesmo prazo, nos termos do artigo 

600 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de 
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Processo Penal Brasileiro).

 Desde já indefiro eventual pedido de apresentação das razões e/ou 

contrarrazões na instância recursal, conforme autoriza o artigo 600, 

parágrafo 4º, do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código 

de Processo Penal Brasileiro), por entender que tal dispositivo legal não 

fora recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente quando em 

colisão com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, acrescentado pela 

Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de Dezembro de 2004.

 Transcorrido o prazo deferido às partes, independentemente de 

manifestação, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com ou sem as razões e/ou contrarrazões recursais, a 

par do que dispõe o artigo 601 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de 

Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88250 Nr: 2677-06.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Machado da Silva, Silvanio Soares da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Gomes Cirqueira - 

OAB:OAB/GO 20502

 Diante do exposto, aplico ao faltoso advogado, com esteio no regramento 

normativo acima citado, multa de 10 (dez) salários mínimos de referência 

pela sua desídia na representação de seu cliente com o abandono da 

causa.Com vistas à evitar futura alegação de violação ao devido processo 

legal, permito ao referido penalizado o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestar-se.Informo que, apresentada a peça processual faltante no 

prazo de resposta do apenado causídico, pode eventualmente ser 

declarada a insubsistência da penalidade ante o cumprimento da 

representação da parte.Findo o prazo em questão, ausente a 

manifestação ou no seu eventual não acolhimento, determino que seja 

cópia da decisão com a certidão de sua preclusão encaminhada à 

Procuradoria da Fazenda Estadual, para que seja inscrita a multa como 

dívida ativa do Estado. Após, vista dos autos à Defensoria Pública 

Estadual para assistir o réu, salientando que pode eventualmente ser 

determinado o pagamento de honorários advocatícios à instituição pública 

de assistência judiciária.Ainda, sendo constatada a juntada aos autos do 

laudo pericial da arma, devem as partes serem intimadas para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentarem oposição quanto à destinação da arma, 

salientando que o silêncio será entendido como concordância ao seu 

encaminhamento para o Ministério da Defesa/Exército Brasileiro.Intime e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88139 Nr: 2566-22.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudismar Ribeiro dos Passos, Silvaldo Ribeiro 

dos Passos, Guilherme Ribeiro dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 27 

DE MARÇO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 2774-98.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gadiell Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 29 

DE MARÇO DE 2018, ÀS 14:30 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101010 Nr: 2827-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Borges de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Cumpra-se integralmente a decisão retro, expedindo o necessário.

Água Boa, 26 de fevereiro de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89659 Nr: 3979-70.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL THIAGO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10.608/MT, Fabiola Willers - OAB:9308

 INTIMAR ADVOGADO(A,S) DO(S) RÉU(S) ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUIA-MT E 

CAMPINÁPOLIS-MT PARAINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, 

RESPECTIVAMENTE, PARA ACOMPANHAR(EM) O ANDAMENTO DA(S) 

MISSIVA(S) INDEPENDENTE DE NOVA(S) INTIMAÇÃO(ÕES) DESTE JUÍZO, 

BEM COMO CINTIFICÁ-LO DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA DESIGNADA 

PARA O DIA 27 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS (MT), QUE SE 

REALIZARÁ NESTA COMARCA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96606 Nr: 223-82.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Augusto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

instrução para o dia 15 de março de 2018 às 13h:30min no horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se integralmente as demais determinações exaradas na decisão 

de fls. 71/72.

 Intime-se e Cumpra-se.

Água Boa, 26 de fevereiro de 2018.

______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1022490 Nr: 4552-69.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Rodrigues dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 MT, Nayara Resende de Oliveira - 

OAB:15208/MT

 Autos do Executivo de Pena de Código nº 1022490

Visto, etc.

1. Vista ao Ministério Público para requerer o que entender de direito, haja 

vista, que deverá ser ouvido antes de ser proferida qualquer decisão 

judicial, pois atua como custos legis, na defesa do cumprimento das 

disposições que regulam o processo de execução da pena. Sua 

intervenção é obrigatória, nos termos da Lei de Execução Penal, (artigos 

67 e 131 da LEP).

2. Com a manifestação VOLTEM-ME os autos conclusos.

Água Boa/MT, 10 de outubro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 6196-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE, 

WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE SILVA, 

WALISON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, 

LAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Código n.º 89931

Vistos, em correição. Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em 

face de Vera Lúcia Oliveira de Andrade, João Batista Cavalcante Silva, 

Wilford Elias de Oliveira, Walison Rodrigues Dias de Andrade, Missiel 

Ribeiro Feitosa e Iahn Kelvin Barbosa de Souza.

Recebida a denúncia, foi determinada a citação dos Denunciados para 

apresentarem suas respostas à acusação. Contudo, ao expedirem as 

devidas citações (Ref.14) constato que não houve a informação quanto à 

citação de Walison Rodrigues Dias de Andrade e Missiel Ribeiro Feitosa 

(Ref.37).

No mais, regularmente efetivada as citações dos Denunciados Vera Lúcia 

Oliveira de Andrade, João Batista Cavalcante Silva, Wilford Elias de 

Oliveira, e Iahn Kelvin Barbosa de Souza, apenas o Denunciado João 

Batista Cavalcante Silva apresentou sua resposta à acusação via 

Advogado constituído (Ref. 40). Feito estes registros, DETERMINO:

I- Expeça-se IMEDIATAMENTE mandado de citação referente aos 

Denunciados Walison Rodrigues Dias de Andrade e Missiel Ribeiro Feitosa 

nos endereços constantes da denúncia e no mandado de citação já 

expedido anteriormente, sendo que, caso necessário, desde já, autorizo a 

expedição de carta precatória (devendo constar a informação que 

trata-se de processo com Réus presos, e ainda consignar prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento); sendo o caso, infrutíferas as citações, 

requisite informações à SEJUDH se os mesmos se encontram reclusos em 

alguma unidade prisional deste estado, no prazo de 15 (quinze) dias;

II- Dê-se vistas à Defensoria Pública quanto aos Denunciados que estão 

presos (Wilford Elias de Oliveira e Iahn Kelvin Barbosa de Souza), para 

que informe se patrocinará a defesa de algum destes mencionados, sendo 

que, na oportunidade, poderá apresentar suas respostas à acusação e/ou 

manifestação de impossibilidade/impedimento de fazê-las, no prazo legal;

III- Nomeio para patrocinar a defesa da Denunciada Vera Lúcia Oliveira de 

Andrade a D. Advogada Dayana Azzulin Curi, OAB 13.963-A/MT, haja 

vista que conforme informação via Ofício n° 30/2018/TMTF/DP-AA 

recebido neste Gabinete oriundo da Defensoria Pública, a qual informa que 

sua atuação restringe aos processos urgentes de Réu preso. No mais, 

intime-se a Advogada nomeada via Oficial de Justiça para exercer seu 

mister, ocasião em que deverá apresentar resposta à acusação (no prazo 

legal); registrando que seus honorários serão arbitrados ao final da ação.

IV- Ultrapassados os prazos mencionados nos itens I, II e III, bem como 

havendo apresentação de respostas à acusação, certifique e dê-se 

vistas ao Ministério Público Estadual para se manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito, no prazo legal;

 V- Requisite-se informação, em apartado, do Oficial de Justiça que 

cumpriu o mandado de citação dos Denunciados, porém não informou 

sobre a citação dos Denunciados Walison Rodrigues Dias de Andrade e 

Missiel Ribeiro Feitosa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; e,

 VI- Revogo a designação da audiência instrutória anteriormente 

designada e designo audiência para o dia 19 de março de 2018, às 

13hr00min (horário de Mato Grosso), devendo expedir o necessário.

Cumpridas todas as determinações tornem os autos conclusos para nova 

deliberação, DEVENDO à senhora Gestora providenciar IMEDIATAMENTE o 

cumprimento das mesmas, uma vez que existem Réus presos por este 

processo e a audiência foi designada para data próxima.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 28 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27054 Nr: 1454-60.2009.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT

 Autos Cód. nº 27054

Vistos em correição.

 Considerando o lapso temporal da presente demanda, todo o incomodo 

para as partes; visto que, o requerido Antônio Rosa da Costa faleceu no 

trâmite do processo e hoje é representado pelo irmãos do de cujus, 

entendo que a composição certamente é o melhor deslinde para todos.

Portanto, por se tratar de processo passível de transação, nos termos do 

disposto no artigo 139, V do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para dia 19 de março de 2018, às 15h00min (horário 

oficial do MT), a ser realizada no Centro de Mediação e Resolução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, com o fito de viabilizar acordo. Para 

tanto, remetam-se os autos ao referido Centro.

Intimem-se as partes, expedindo-se carta precatória para tanto, caso 

necessário.

Em havendo conciliação, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Cite-se e intimem-se, devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

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 Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15781 Nr: 1938-17.2005.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 15781

Vistos em correição.

Considerando que já fora realizado o levantamento do valor vinculado aos 

autos, conforme fls. 210, ARQUIVE-SE a presente, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.
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Às providências.

Alto Araguaia – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87080 Nr: 4915-59.2017.811.0020

 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): JESSICA RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que as partes transigiram extrajudicialmente, conforme 

informado em petição de Ref. 18, HOMOLOGO, por sentença o acordo 

formulado pelas partes; em ato contínuo, por sentença, julgo EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b e c, do Código 

de Processo Civil.

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, 01 de março de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77352 Nr: 4933-17.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o requerente, na pessoa de seu Advogado, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada à Ref: 16, no prazo legal.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82127 Nr: 2476-75.2017.811.0020

 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: LEANDRO CAMILO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC, e Provimentos 

nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, 

intimo o requerente, na pessoa de seu Advogado, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada à Ref: 19, no prazo legal.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70161 Nr: 757-92.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

20/04/2018, às 13h45. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

1 de março de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72295 Nr: 1673-29.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA, 

NEWMAX PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LTDA, RICARDO PADILHA DE 

BORBON NEVES, JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINARIO - OAB:5255

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de ref. 21, vez que a liberação da hipoteca gravada 

no registro do imóvel é ato de competência exclusiva da parte credora, 

quando da extinção da obrigação, consoante artigo 1.499, I, do Código 

Civil.

2. INTIMEM-SE.

Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 332-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARCIEL PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE LUCAS DE OLIVEIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.
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3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 17 de abril 

de 2018, às 16h00(MT), visando a colheita de material hematológico.

 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.

8. 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

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70840 Nr: 1026-34.2016.811.0020

 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): DEÍDIO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, convém asseverar que, conforme a dicção do artigo 103 

do Código de Processo Civil, a parte será representada em juízo por 

advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver 

habilitação legal.

2. Compulsando os autos, verifico que o requerido não constituiu 

procurador para sua defesa, tendo em vista que assina a certidão, muito 

embora não tenha comprovado, na mesma oportunidade a ocorrência das 

exceções elencadas no artigo supra.

3. Ora, se o pedido de ref. 24 foi apresentada por pessoa que não é 

advogado, faltava-lhe capacidade postulatória. Por lhe faltar capacidade 

postulatória, afiguram-se nulos os atos processuais que ele praticou. 

Sendo nulos, não podem ser ratificados. Não podendo ser ratificados, os 

atos processuais são havidos por inexistentes (art. 104, CPC).

4. Ante ao exposto, DEIXO de analisar o pedido de ref. 24, por ausência 

de capacidade postulatória.

5. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE.

6. 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

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30556 Nr: 1242-05.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por JOSE CARLOS RIBEIRO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.13. 

Sem custas, nos termos do artigo 98 da CPC/2015.14. INTIME-SE a parte 

autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.15. Certificado o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.16. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

01 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27394 Nr: 1795-86.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERRARI, MARIA AMÉLIA 

SAL FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO STEFANI - OAB:MS 

13.942, André Luis Xavier Machado - OAB:7676/MS, CARINE TOSTA 

FREITAS - OAB:14041/MS, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB: 4.862/MS, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - OAB:MS 

12.203, FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, FERNANDO 

DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12574/MS, Gildo Sandoval Campos - 

OAB:5582/MS, HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA - 

OAB:10526/MS, Lucy A. B. de Medeiros Marques - OAB:MS 6.236, 

MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - OAB:MS 12.588-B, 

NOELY GONÇALVES VIEIRA WOITSCHACH - OAB:4922/MS, PATRÍCIA 

ANACHE - OAB:MS 11.409, THIAGO MARTINS FERREIRA - 

OAB:13663/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do ofício de fls. 365.

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

 Alto Araguaia/MT, 27 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23566 Nr: 1092-92.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTRINO RESENDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O processo encontrava-se aguardando realização de audiência, a qual 

havia sido redesignada para o dia 09.03.2018 (fls. 187/188). Ocorre que 

tal ato restou prejudicado, conforme certidão de fl. 194.

2. Destarte, faz-se necessária a redesignação da solenidade, para tanto, 

REDESIGNO a oralidade para o dia 20.04.2018 às 13h30 horas (MT).

3. Promova a cecretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

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

 Alto Araguaia/MT, 1 de março de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24525 Nr: 2024-80.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRUON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.1. Diante da petição de fl. 162, desconstituo a nomeação 

anteriormente feita (fls. 153/154), e NOMEIO perita judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), a Dr.ª ZAIDA 

MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do 

CPC/2015.3. Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, 

designar data para a realização da perícia na parte requerente e para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.4. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.7. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC/2015, 

observando na espécie a

Comarca de Barra do Bugres

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-74.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO IGOR GHISLERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

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: 1000171-74.2016.8.11.0008 EXEQUENTE: RENATO IGOR 

GHISLERI EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. 

Antes de analisar o pedido juntado no Id. 11705332, intime-se o exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os depósitos 

realizados pelo executado juntados no Id. 11595567 (R$ 3.529,90 e R$ 

10.304,65). Expeça-se o necessário. Barra do Bugres/MT, 02 de março de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA EVANGELISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

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: 1000003-38.2017.8.11.0008 EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADA: SEVERINA 

EVANGELISTA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, em face de SEVERINA EVANGELISTA DA SILVA (Id. 

8228169). Intimem-se a parte executada, na pessoa do seu advogado e 

em não possuindo pessoalmente, para que no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da dívida, conforme planilha apresentada pelo 

exequente, 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, dê-se vista ao exequente para 

que se manifeste requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 02 de março de 2018. 

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-41.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO , 2 

de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

Vistos etc. I. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, bem 

como dos requisitos subjetivos e objetivos, RECEBO o Recurso no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). II. Tendo em vista a certidão (Id. 

11903210), REMETAM-SE os autos à E. Turma Recursal, consignando as 

homenagens deste juízo. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Barra do 

Bugres – MT, 26 de fevereiro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito Processo: 1000600-41.2016.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: LICINIO MARTINS DA CRUZ Parte 

Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARRA DO BUGRES OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-42.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANASTACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da EXEQUENTE, da r. 

decisão ID do documento: 11792264. “...Manifeste o exequente acerca 

dos documentos juntados pelo executado nos movimentos 11848319 e 

11848308. . ....” 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.

Comarca de Campo Verde

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-74.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA APARECIDA GIRARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010430-74.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido de ID 

11772603. 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. Não ocorrendo 

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

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-20.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA FRANCELE CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 08/05/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO RONNIS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINES TRINDADE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIPO FERNANDO ORTEGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINEA LAURENTINA LECHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNY GRASIELLA MENDES LORENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL SANTOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA SIQUEIRA BOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR RODRIGUES DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 15hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONEZ ALVES DE SOUZA (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)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 15hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA REGINA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018 

às 16hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE RUFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO SCHABBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELIO SANTIN (REQUERIDO)

 

Diante da certidão negativa emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte autora para que se manifeste e requeira o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-34.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAZURKEVITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 
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às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ASSENHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOILA ALVES MATSUI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-26.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE ANSELMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

01 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 07/05/2018 

às 15:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT0010279A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CANDIDO PINHO 03047158169 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certidão que, realizei buscas junto a lista de postagens datada 

de 23/01/2018, arquivadas nesta secretaria, constatei que a carta de 

citação expedida não foi devidamente postada. Que procedi ao 

cancelamento da audiência aprazada, ante a inutilidade do ato. Que 

designei nova data para o dia 08/05/2018 às 15h40min. Que a citação será 

expedia via mandado, uma vez que o novo endereço fornecido no ID: 

9414831 não é contemplado com a entrega de cartas pelos correios. É o 

que me cumpre. MARIA DIVINA LAVES FEITOSA Gestora Jud. Substiuta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-14.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 
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02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSON ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LEMOS KOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-88.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOIZANIEL LIMA TENREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM PARAIBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT0014235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário 

(ID 11599136). Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o 

presente feito já retornou da Turma Recursal após o julgamento do 

recurso incomodado interposto pela Reclamante, com a respectiva 

certidão de trânsito em julgado (ID 11168563). Portanto, deixo de receber o 

recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, por lhe faltar os 

requisitos legais. Assim, devidamente intimadas as partes do retorno do 

processo e, nada sendo requerido, arquivem-se estes autos. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde-MT, 02 de março de 2018. Caroline 
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Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-40.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA DE SOUZA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PAZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados 

por OI S.A., alegando, em suma, que a sentença proferida nos autos é 

contraditória e omissa, vez que não houve o pronunciamento quanto ao 

pedido contraposto e a aplicação da má-fé da parte reclamante. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que o pedido merece acolhimento. De fato, analisando a contestação 

apresentada pela Embargante, vislumbra-se o pedido contraposto 

concernente à condenação da parte autora ao pagamento do débito em 

aberto, ora discutido na lide. Entretanto, referido decreto condenatório 

deixou de fundamentar especificamente acerca de referido pleito 

defensivo, devendo ser acolhido. Da mesma forma, não houve 

pronunciamento quanto à aplicação de multa em decorrência de litigância 

de má-fé, notadamente em razão de a parte autora ajuizar ação mesmo 

sabendo que o débito era existente e a inscrição era legítima. Com efeito, 

nesse caso é forçoso reconhecer a má-fé da parte autora ao ingressar 

com demanda objetivando alterar a verdade dos fatos, notadamente por 

tentar declarar inexistente um débito que sabia que era legítimo. Ora, vê-se 

que a parte Embargada agiu evidentemente para desconstituir uma dívida 

que deu causa, utilizando de artifícios ardilosos, incidindo nas hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, CONHEÇO os embargos de 

declaração ofertados e, ACOLHO-OS, reconhecendo as omissões acima 

apontada, a fim de acrescentar no dispositivo o que segue: “Diante do 

reconhecimento da obrigação de fazer, referente ao pagamento do débito 

negativado, ora discutido na lide, julgo procedente o pedido contraposto, 

formulado pela Reclamada OI S.A., a fim de CONDENAR a parte 

Reclamante a realizar o pagamento do débito no valor de 121,90, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC (IBGE) desde o vencimento da dívida, e 

juros de mora desde a citação. Por fim, a par de tudo exposto, considero 

que a parte Autora se enquadra nas condutas tipificadas no artigo 80, 

inciso II, do CPC, declaro-o litigância de má-fé e, em consequência, 

condeno-o pagar à parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, face ao disposto nos artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos da 

lei, devendo a parte autora reiterar os termos do recurso inominado 

interposto nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde, 02 de março de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62382 Nr: 2317-08.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Sonia Rossi

 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:

 Autos n. 2317-08.2017.811.0029 (62382)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 

13h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 21 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes
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Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57706 Nr: 2785-06.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N GOMES BARBOSA & CIA LTDA- ME, Nelson 

Schindler, Ney Gomes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, Guilherme 

Frederico de Figueiredo Castro - OAB:10647-MS, JOSÉ HENRIQUE 

DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 2785-06.2016.811.0029 código 57706

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

EXECUTADO(A,S): N GOMES BARBOSA & CIA LTDA- ME e Nelson 

Schindler e Ney Gomes Barbosa

CITANDO(A,S): Executados(as): N Gomes Barbosa & Cia Ltda- Me, CNPJ: 

07821874000159, brasileiro(a), Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

Executados(as): Ney Gomes Barbosa, Cpf: 91110181191, Rg: 1695098-4 

SSP MT Filiação: Raimundo Gomes da Silva e Maria Francisco Borges 

Barbosa, data de nascimento: 08/05/1977, brasileiro(a), natural de 

Luciara-MT, convivente, horticultor, Endereço: Em lugar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/11/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 81.801,19

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU-SICREDI XINGU, propor AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de N GOMES E CIA 

LTDA ME e seus avalistas , NELSON SCHINDLER E NEY GOMES 

BARBOSA, A exequente e credora do R$ 90.245,59 ( noventa mil 

duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 

decorrente de cédula de crédito bancário nº b40530857-2, nos termos da 

Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, 

digitei.

 Canarana - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28165 Nr: 2038-32.2011.811.0029

 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 Pereira Neves

 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:

 Autos n. 2038-32.2011.811.0029 (28165)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 

14h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 23 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53820 Nr: 563-65.2016.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Adalberto Tiemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrobom Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, 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, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos, etc

 Considerando o evidente caráter infringente dos presentes embargos de 

declaração, vistas dos autos contrária para contrarrazões e após, 

concluso.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 3359-92.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Considerando que a data para realização de audiência de conciliação 

encontra-se próxima, bem como pelo fato do requerido residir em Comarca 

diversa, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de nova data.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 2064-20.2017.811.0029

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2064-20.2017.811.0029 código 61947

 ESPÉCIE: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 
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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: MARELI HEIMEN

PARTE RÉ: Edio Drumm

CITANDO(A, S): Requerido(a): Edio Drumm, Cpf: 20866356134, Rg: 

1835358-4 SSP MT Filiação: Valentim Drumm e Leonarda Drumm, data de 

nascimento: 07/07/1955, brasileiro(a), natural de Cunha porã-SC, 

separado(a) judicialmente, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 100,00

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 

legal, 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: MARELI HEINEN, propõe AÇÃO DE CONVERSÃO DE 

SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO em face de EDIO DRUMM.

 A aurora ingressou com Ação de Separação judicial, que tramitou nesta 

Comarca de Canarana, sendo averbada a separação na certidão de 

casamento no dia 22/12/2004,.Diante disso, a Autora requer a conversão 

da separação em divórcio.

DESPACHO: Vistos, etc. Considerando que o requerido está em local 

incerto e não sabido, determino a expedição de edital para citação do 

requerido, para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Por fim, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 23 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61504 Nr: 1848-59.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlúcia dos Santos Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1848-59.2017.811.0029 (61504)

Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 

14h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 23 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 2628-33.2016.811.0029

 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: RWB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E 

SILVA - OAB:201485/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 Diante do exposto, determino: a)Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 dias, anexe aos autos os documentos pertinentes aos bens 

imóveis sob as matrículas n.º 4.536 e 4.537, registrados no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT; os 

documentos dos veículos HILLUX TOYOTA, COROLLA E ECOSPORT e 

documentos do barco; b)Intime-se o requerido para que, no prazo de 15 

dias, anexe aos autos documentos que comprovem a venda dos bens sob 

as matrículas 14.809 e 10.959; c)Decorrido o prazo, certifique-se. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 1687-30.2009.811.0029

 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: Juraci Antonio Gonzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - OAB:MT 

18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:OAB/MT 16.988, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, Rafael Sganzerla 

Durand - OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Rejeito a argumentação de fls. 468/469 da Executada, dado que a Res. 

232 do CNJ se aplica a processos de justiça gratuita, regulamentando o 

artigo 95, § 3º, II, do NCPC, bem como as argumentações de fls. 468/472 

da exequente.

Os trabalhos periciais foram bem especificados, sendo indicados os 

trabalhos a serem realizados, bem como o valor por hora em cada item da 

perícia (fls. 461), ademais, ao se verificar a tabela de valores de perícia 

c o n t á b i l  e m  M a t o  G r o s s o ,  d i s p o n í v e l  e m 

https://www.sinconmt.com.br/noticia/tabela-de-honorarios-periciais-da-cla

sse-contabil-177 (anexa), verifica-se que os valores são próximos ao 

arbitrado pelo perito do juízo Aldo Nuss.

Providenciem, cada uma das partes, 50% (cinquenta por cento) do valor 

da perícia indicada às fls. 461, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25331 Nr: 3141-11.2010.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A C Kasecker Confecções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): W A C KASECKER CONFECÇÕES, CNPJ: 

08951178000120. 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$ 507,07 (Quinhentos e sete reais e sete 

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, 26 de fevereiro de 2018

Silete Maria Colombo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24853 Nr: 2663-03.2010.811.0029
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Simom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR SIMOM, Cpf: 

61706949120, Rg: 10731113, Filiação: Wilmar Ildo Simom e Marli Inês 

Simom, data de nascimento: 14/07/1976, brasileiro(a), natural de Campo 

Real-RS, separado(a) judicialmente, comerciante. 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$ 612,86 (Seiscentos e doze reais e oitenta e 

seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de 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, 26 de fevereiro de 2018

Silete Maria Colombo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41423 Nr: 197-31.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLdS, MLCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOISÉS RODRIGUES DA SILVA, 

brasileiro(a). 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$ 507,07 (Quinhentos e sete reais e sete 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de 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, 26 de fevereiro de 2018

Silete Maria Colombo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41157 Nr: 2468-47.2012.811.0029

 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: Marzeli Ines Winck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio, Sandra Regina de Alencar 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO ANTONIO, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido SANDRA REGINA DE ALENCAR 

SANTOS, Cpf: 01969108118, Rg: 4545249, brasileiro(a). 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$ 507,07 (Quinhentos e sete reais e sete 

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, 26 de fevereiro de 2018

Silete Maria Colombo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60451 Nr: 1262-22.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1262-22.2017.811.0029 (60451)

Vistos etc.

 Considerando o teor do acórdão de fls. 161/162, designo audiência de 

instrução para o dia 03 de maio de 2018 às 15h00min (horário oficial do 

MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 26 de fevereiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54551 Nr: 1041-73.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Antonio Gonzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência de Água Boa/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Desta feita, com força nos fundamentos dados, a extinção do presente é 

medida que se impõe, por força de espécie de litispendência. Desta feita, 

nos termos do artigo 485, V, do NCPC, dou por extinto o feito sem 

resolução do mérito.Custas pela parte autora que ensejou as duas 

demandas executivas.Sem honorários, dado que sequer chegou a haver 

lide propriamente dita.Tendo em vista a presente situação, e o direito de 

terceiro de boa-fé, ingresso nestes autos, e a decisão de fls. 302 usque 

307 destes autos, informe-se ao juízo dos autos de código 20965 da 

Primeira Vara da Comarca de Canarana que a penhora no rosto dos autos 

foi para aquele redirecionada, por força da presente situação 

(litispendência) e em homenagem à economia processual e o princípio da 

cooperação. Translade-se àqueles autos, cópia da presente decisão, bem 

ainda das fls. 302/307 destes autos.Informe-se o juízo dos autos código 

11405 da Segunda Vara da Comarca de Canarana, que a ordem de 

penhora no rosto dos autos, foi redirecionada aos autos, de código 20965 

acima descritos, tendo em vista o reconhecimento da litispendência nos 

presentes autos.Expeça-se alvará para levantamento dos numerários às 

fls. 241/242 para que sejam levantados pelo Banco do Brasil 
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(executada).Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 16371 Nr: 2075-98.2007.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Dagnese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:OAB/MT 14258-A

 DIANTE DO EXPOSTO, rejeito liminarmente os presentes embargos ante 

sua manifesta intempestividade, com base no inciso I, do artigo 918, do 

Cód igo  de  Processo  C iv i l / 15 .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se . 

Intimem-se.Cumpra-se.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45772 Nr: 1829-58.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública ajuizada por 

Márcio Rogério Paris em face do Estado do Mato Grosso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, vê-se claramente que a parte autora abandonou a 

causa, eis que, embora devidamente intimada para informar acerca da 

quitação dos RPV, quedou-se inerte, estando o processo aguardando 

providências desde julho de 2017, conforme certidão de fls. 41.

Estamos, pois, diante da hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora deixou de promover 

os atos que lhe competiam para o deslinde do feito.

Sobre o assunto, já se posicionou o Nobre Sodalício Goiano:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA. INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA E DA PARTE AUTORA 

PESSOALMENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. VIABILIDADE. 1. Extingue-se o processo por abandono 

quando devidamente intimada a parte autora por seu advogado via Diário 

da Justiça e pessoalmente por AR não comparecer aos autos, 

acarretando a paralisação do feito por mais de trinta dias; 2. Aplica-se a 

teoria da aparência quando a pessoa que receber a intimação agir como 

se fosse representante legal da pessoa jurídica e, ao ser intimada, nada 

ressalvar quanto à inexistência de poderes para a representação em 

juízo, devendo ser considerada válida a intimação; Recurso Conhecido e 

d e s p r o v i d o .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J G O ,  A P E L A C A O 

0113369-57.2014.8.09.0162, Rel. ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, 

julgado em 13/11/2017, DJe de 13/11/2017). (grifei).

Sem mais delongas, é o quanto basta.

Isto posto, com fulcro no artigo 485, inciso III, e artigo 354, todos do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito.

Arquive-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Deixo de condenar a parte autora em custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63597 Nr: 3009-07.2017.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

 Da análise dos autos verifico que a manifestação escrita apresentada às 

fls. 29/32 veio desacompanhada de procuração, desse modo, determino a 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, do causídico subscritor da 

petição para que colacione aos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas procuração que outorgue-lhe poderes para representar a requerida, 

sob pena de desentranhamento da peça de defesa.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 21574 Nr: 2299-65.2009.811.0029

 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: Antonia Vieira Soares

 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:

 Certifique-se o trânsito em julgado dos autos em apenso.

Após, cumprida todas as deliberações, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações pertinentes.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48863 Nr: 1094-88.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Antonia Vieira Soares

 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, etc.

Cumprida todas as deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações pertinentes.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 461-77.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Honório Pereira dos Reis

 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,

1. Cumprida todas as diligências, proceda-se o arquivamento dos autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15205 Nr: 915-38.2007.811.0029

 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: Honório Pereira dos Reis

 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:
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 Vistos,

1. Cumprida todas as diligências, proceda-se o arquivamento dos autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54255 Nr: 850-28.2016.811.0029

 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): Honório Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Vistos,

1. Cumprida todas as diligências, proceda-se o arquivamento dos autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64612 Nr: 3632-71.2017.811.0029

 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: PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR do impetrante por não 

estar presente o requisito do fumus boni iuris, consoante o disposto no 

art. 300 do Novo Código de Processo Civil, conforme o que foi 

anteriormente expendido.22. Deem-se ciências às partes dessa 

decisão.23. Notifique-se o impetrado para que preste as necessárias 

informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei n.º 12.016/09).24. 

Com as informações, abra-se vista ao Ministério Público.25. Por fim, 

venham-me conclusos.26. Expeça-se o necessário.27. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63830 Nr: 3148-56.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GANASSINI , ROSELI HILGER 

GANASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:OAB/MT 14.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador GLECI DO NASCIMENTO FACCO, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 86/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 3212-66.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva da Silva Suptitz

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Fabricio Gonçalves da Silveira, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 37/52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17680 Nr: 893-43.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Juventino Tonial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte Executada, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Rafael Sganzerla Durand e Nelson Wilians F. 

Rodrigues, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas judiciais no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis) reais, 

conforme a r. sentença de fls.421/422, sob pena de inscrição do nome e 

CPF/CNPJ junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 3087-26.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes Tavares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal na qual se objetiva a satisfação de 

crédito de natureza tributária.

Informa a parte exequente a quitação dos débitos executados na 

demanda, dessa forma, pugna pela extinção da presente ação.

 É o relatório.

Decido.

Com o pagamento do valor reclamado, o requerido cumpriu com o disposto 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, resultando, assim, por 

satisfeito o objeto pedido, pelo que, impõe-se a extinção do processo.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, extinguindo-se com julgamento de mérito.

Proceda-se com a baixa de penhora, que, porventura, ainda remanescer 

nos autos, expedindo-se o alvará de levantamento dos valores, após a 

juntada dos dados bancários pertinentes.

Havendo necessidade de desentranhamento de documentos, defiro já sua 

extração dos autos, com a respectiva substituição pelas cópias 

correlatas, certificando-se para tanto o necessário.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 55603 Nr: 82-25.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados PCG Brasil Multic
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro por ora o pedido de arresto, uma vez que a parte autora sequer 

providenciou a citação do requerido.

 Determino a providência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61993 Nr: 1793-65.2013.811.0024

 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: Ajenir Paixão Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães, Edilaine 

Paixão Andrade

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MARLI APARECIDA DA COSTA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 94603 Nr: 3205-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOGNO CONTRUTORA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 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 citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 15363 Nr: 1609-90.2005.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Daltro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT, Francisval Dias Mendes - OAB:3563, Joadir Bueno 

Pacheco - OAB:13588-B, Jorge de Moraes Filho - OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) JORGE DE MORAES FILHO para 

devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39422 Nr: 1930-18.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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): Nilton Regis Correa Barreto, Cleber Paixão de 

Andrade Mascarenhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lieda Rezende Brito - 

OAB:12816

 Vistos, etc.

I. Designo Audiência para o depoimento dos requeridos que realizar-se-á 

no dia 20 de março de 2018, às 13h30min.

II. Intimem-se os acusados e a Defesa.

III. Ciência ao Ministério Público.

 IV. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 551-76.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Frei Osvaldo Ltda, Cleyde Therezinha 

Yule Ollavarria de Melo, Ivo Olavarria de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, 

sob as penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84519 Nr: 3145-53.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Oliveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 Vistos, etc.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência una 

para o dia 05/07/2018, 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 Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83663 Nr: 2736-77.2016.811.0024

 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: Valdemi Mendes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbert Paulo de Almeida, SMHO Serviços 

Hospitalares LTDA - Hospital Otorrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação ref. 56.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 8259 Nr: 1119-39.2003.811.0024

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Stangherlin, Zilda Maria de Bona Sartori 

Stangherlin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Teles, Enoque Marcos da Silva, 

Marco de Oliveira, Antonio Basilio, Aarão Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernani Adriano De Almeida 

Camargo - OAB:1679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078

 Vistos etc.

I. Junte-se eventuais decisões ou documentos constantes nos sistemas 

Apolo ou Pea e que não constam dos autos físicos.

II. Após, intime-se pessoalmente o autor para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

III. Intimem-se as partes desta decisão por DJE.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20118 Nr: 755-91.2008.811.0024

 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: Manoel Martins dos Reis

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem acerca da perícia 

médica realizada à fl. 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 1532-61.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenil Reis da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 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 impugnação ao cumprimento de sentença ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68382 Nr: 3490-87.2014.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Slhessarenko

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli APARECIDA DA COSTA 

- OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 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 

embargada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte embargante, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62608 Nr: 2430-16.2013.811.0024

 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 Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dominicio Madeira Junior

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

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido às fls. 51, haja vista que o autor não demonstrou que 

esgotou todas as vias para localizar o requerido.

Portanto, fixo o prazo de 15 dias para fazê-lo, juntando a negativa nos 

autos.

Após, com a informação do endereço, cumpra-se.

Se negativo, conclusos para análise.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66673 Nr: 2263-62.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdNdS, ÍMNBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geanne Daniela da Guia Onuki - 

OAB:14.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro parcialmente o pedido formulado pela parte autora no sentido de 

localizar o endereço da parte requerida via INFOJUD e BACENJUD.

 Com a juntada das informações aos autos, expeça-se a intimação, 

expedindo-se, inclusive, carta precatória, para comparecer à realização 

da coleta do material genético, que será realizado pela servidora Ildenês 

Rocio Ribas Reis, no dia 10 de maio de 2018, às 14h.

Saliento que, caso reste infrutífera, deverá ser cumprida no endereço 

profissional, a qual foi indicada pelo MP, e não foi diligenciada pelo 

Meirinho na Comarca de Cuiabá-MT. Fica, assim, autorizada a expedição 

de missiva a esta Comarca.

Intime-se o autor e o suposto filho para comparecerem à coleta designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64684 Nr: 707-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Mendes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido veiculado à fl. 67, em virtude de não haver nos autos 

informação de que o autor diligenciou no sentido de localizar o requerido, 

bem como, o objeto da demanda.

Portanto, fixo o prazo de 15 dias para fazê-lo, demonstrando a negativa, 

uma vez que, a tentativa via RENAJUD já foi infrutífera.

Cumpra-se expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37476 Nr: 4012-90.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Alves Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZA ALVES FERRAZ, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de TEREZA ALVES 

FERRAZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto 

Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 1605/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.122.010,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37069 Nr: 3690-70.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liege Viero Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIEGE VIERO TREVISAN, Cpf: 

05618641879, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de LIEGE VIERO 

TREVISAN, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto 

Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2130/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/12/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.582,22

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37478 Nr: 4014-60.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Slongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZINHA SLONGO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em face de TEREZINHA 

SLONGO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto 

Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3172/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2005

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.535,82

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99265 Nr: 5428-15.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Civil do Pantanal Shopping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA SANTA CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20643 Nr: 1266-89.2008.811.0024

 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: Nilton de Carvalho Amazonas, Adriana de Oliveira 

Rangel, Suzana Marques Rodrigues Alvares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinon Simão de Lima, Condomínio Estância do 

Jamacá, Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, Mayra Moraes de Lima - OAB:5943

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82780 Nr: 2324-49.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR MINAS NOVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presenbte feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos quanto ao Laudo de 

Avaliação, apresentado pelo Oficial de Justiça. Encaminhando-o 

posteriormente à expedição para encaminhar ao Juízo Deprecante cópia 

do Laudo de Avaliação, solicitando a intimação da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 15736 Nr: 325-13.2006.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torquato Salviano Borges

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

- OAB:16.691/A
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 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 

decurso de prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 321-68.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futura Foto Video Locadora - ME

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

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 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, requerendo o que de direito, tendo em vista o retorno da 

carta precatória de citação juntada às fls.137/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 48811 Nr: 1565-27.2012.811.0024

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariane Aparecida Bezerra da Silva, GESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Oliveira de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39893 Nr: 2404-86.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selva Gomes da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de sentença ajuizada por SELVA GOMES DA 

SILVA face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 148/149), JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de 

fls. 126/127, 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.

Publique-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.: 16469 Nr: 1052-69.2006.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Oliveira

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

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT

 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 

decurso de prazo da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80089 Nr: 1213-30.2016.811.0024

 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: Tereza de Jesus da Silva Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial, à autora, Tereza de Jesus da Silva Reis, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 20.10.2014 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando 

a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, deverá ser 

expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 

Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC.Para fins do item 6.17.1.1 da 

CNGC, segue tópico síntese da sentença:I-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 18395 Nr: 1069-71.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Ferreira Roldão OU Janaina Ferreira 

Roldão Abdala, Antonio Reginaldo Roldão, Marilan Martins Ferreira Roldão 

OU Marilan Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Rutkoski - 

OAB:146.114/SP

 Vistos em correição.

O BANCO DO BRASIL S/A propôs a presente ação de execução de título 

extrajudicial em desfavor de JANÁINA FERREIRA ROLDÃO, ANTONIO 

REGINALDO ROLDÃO e MARILAN MARTINS FERREIRA ROLDÃO, pelos 

fundamentos expostos na inicial.

 Às fls. 160/161, as partes peticionaram informando a celebração de 

acordo e requerendo a sua homologação, bem como a suspensão do 

processo até a liquidação integral da dívida.

É breve o relatório.

Decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 259 de 466



Analisando os autos, verifica-se que as partes transigiram quanto ao 

débito executado no presente feito.

Assim sendo, dispõe o artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015:

“Art. 487 – Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar: (...) b) a transação”

 Pois bem, por vislumbrar que o acordo trazido ao feito aparentemente não 

apresenta qualquer contrariedade à lei, a homologação é matéria que se 

impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo acostado nos autos, cujas cláusulas e condições fazem 

parte integrante desta decisão (fls. 160/161), extinguindo-se o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 771, parágrafo único c/c 

artigo 487, III, “b”, ambos do CPC.

Proceda-se, nos termos do acordo, o levantamento das penhoras 

realizadas nos autos (fls. 27/28).

 Custas e honorários nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Homologo a desistência do prazo recursal.

 Após a intimação das partes, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82790 Nr: 2328-86.2016.811.0024

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Aimée Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Bueno Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:OAB/MT nº 3863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 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, apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-15.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

manifestação do executado ID 12013827/12013909/12013939/12013953 . 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de março de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente pela 

parte promovente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 2 de março 

de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BUENO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida. Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a 

parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 

10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos 

Guimarães-MT, 2 de março de 2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - 

Gestora de Secretaria.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91872 Nr: 1904-10.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Franco Fratari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Vistos em sentença.

 Trata-se de procedimento criminal instaurado para apuração de delito de 

menor potencial ofensivo contra o autor do fato.

Com procedimento vieram os documentos de fls. 04/17.

Em audiência preliminar, foi proposta a transação penal à fl. 25, aceita pelo 

autor, tendo o seu cumprimento certificado nas fls. 26/27.

Não houve noticia do descumprimento das condições impostas ao agente 

e o Ministério Público forte nestes motivos pugnou pela extinção da 

punibilidade na forma do artigo 84, §único da Lei 9099/95, por analogia (fl. 

38).

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

A punibilidade deve ser extinta.

Compulsando os autos, vislumbro que a transação penal foi cumprida na 

forma acordada pelas partes em audiência preliminar, o que foi certificado 

nos autos e, consequentemente, seguido de pedido ministerial de extinção 

da punibilidade do fato, sendo essa medida de rigor.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fulcro no 

art. 61 do CPP c/c art. 84, § único da Lei nº. 9.099/95, este por analogia, 

declaro extinta a punibilidade do delito imputado a Edson Franco Fratari, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

I. Cientifique-se o Ministério Público.

II. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

III. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000013-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)
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DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES (REQUERIDO)

MARINES RAMOS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000013-45.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA REQUERIDO: ANTONIO 

LOURIVAL MACHADO DE MENEZES, MARINES RAMOS DA COSTA Vistos. 

Em razão da arguição de suspeição, dê-se vista dos autos ao arguido 

(perito nomeado) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a 

respeito, facultada a produção de prova, caso necessária, tudo na forma 

do § 2º, do art. 148, do NCPC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. Cumpra-se. Colíder, 

1º de março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA REBOUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000140-80.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: LUCIA HELENA REBOUCAS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 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. Informe 

os endereços eletrônicos das partes e a profissão da parte autora (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); III. 

Comprove os fatos alegados, acostando decisão que indeferiu o pedido 

administrativo, considerando a impossibilidade de visualização do arquivo 

de id. 11531406, em formato HTML (NCPC, art. 320). 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, 27 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000375-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CORREA LIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000375-47.2018.8.11.0009 AUTOR: 

NEIDE CORREA LIRA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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 
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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. 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. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 27 de fevereiro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000400-60.2018.8.11.0009 AUTOR: 

ANGELITA APARECIDA DE AZEVEDO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente 

não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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. 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. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 27 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS CARRARO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1000316-59.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para Intimar a parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial 

de justiça, num total de 2x (dois atos de diligências) de R$ 18,00 (dezoito 

reais) – Perímetro Urbano, totalizando o valor de R$ 36,00 (trinta e seis 

reais). A guia deve ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de 
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Mato Grosso, no endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br, na aba 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos, sob pena de devolução da missiva, sem o devido cumprimento. 

COLÍDER, 2 de março de 2018 ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000342-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA TEIXEIRA (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 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000342-57.2018.8.11.0009 AUTOR: 

IVONE PEREIRA TEIXEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. 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, no seguinte 

termo: 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 da providência acima declinada 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, 27 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000394-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & GARGAGLIONE ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS 

UNIVERSITARIOS DE COLIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1000394-53.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para Intimar a parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais) da diligência do Sr. oficial de justiça, – Perímetro Urbano. A guia 

deve ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  w w w . t j m t . j u s . b r ,  n a  a b a 

Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia de Diligência, ou no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos, sob pena de devolução da missiva, sem o devido cumprimento. 

COLÍDER, 2 de março de 2018 ERITON ANDRADE DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000634-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HISTER (REQUERIDO)

EWERTON HISTER (REQUERIDO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000634-76.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA SOUZA REQUERIDO: CARLOS 

HISTER, EWERTON HISTER, JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO 

GROSSO Vistos etc. Ação de anulação de ato jurídico cumulada com 

indenização por danos morais e antecipação da tutela pretendida, de 

plano, da abertura de duas empresas em seu nome, sem seu 

conhecimento. É o mínimo relatado. Decido o pleito antecipatório de tutela. 

Pleiteia a parte autora a exclusão e suspensão de registro de empresas, 

para evitar prejuízos maiores. Sem embargo dos argumentos expendidos 

nos autos, até poderia antever a prova inequívoca capaz de convencer 

quanto à verossimilhança do alegado, conforme legislado no art. 300, 

caput, do CPC. Não há prova suficiente no processo, que dê margem às 

alegações da parte autora, bem como, com o contraditório que certamente 

se formará, não é impossível de ilidi-la, com variadas causas que podem 

ser aduzidas em tempo. Ao que informam os documentos agregados os 

autos, observado, de forma moderada, possível existência de dano, não 

vislumbrado, com razoável firmeza, a probabilidade de o direito do autor 

sagrar-se reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos 
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autos não dão essa margem de interpretação. Isto é, não há prova 

suficiente para determinar o alcance, ainda que provisório, do direito em 

tela. Se a tutela antecipada fosse concedida nesta fase processual seus 

efeitos seriam irreversíveis, ainda mais, a se contar a existência de Ações 

Criminais em trâmite no nome das empresas, conforme aduzido pelo 

próprio autor, a afastar a possibilidade da concessão da tutela antecipada, 

com fulcro no art. 300, § 3º, do CPC. Isto posto, hei por bem INDEFERIR o 

pedido de antecipação de tutela, que poderá ser adiante reapreciado com 

a produção de outros elementos probatórios. Designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de setembro, às 16:00 horas. Citem-se as partes 

requeridas, Carlos Hister e Ewerton Hister, com pelo menos 20 dias de 

antecedência para comparecerem à solenidade. As partes e seus 

procuradores, ou, como lhes aprouver, apenas estes com habilitação para 

transigir, deverão comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência, conforme dispõe o caput e o § 8.º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para 

apresentar a defesa que quiser, se lhe aprouver, no prazo de 30 dias, 

consignando-se no mandado que se não for contestada a ação 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos dos arts. 334 e 344 do Código de Processo Civil. À 

míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por 

justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições da Lei n.° 

1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a 

crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, servindo esta decisão como 

alvará. Anote-se. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder – MT, 06 de julho de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-92.2018.8.11.0009

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:

EDSON LUCIO FRASSON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

DESPACHO/DECISÃO Processo: 1000372-92.2018.8.11.0009 Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de 

liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, manejada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de EDSON LUCIO 

FRASSON, ambos devidamente qualificados nos autos, tendo como objeto 

01 (um) veículo marca FIAT, modelo PALIO FELX FIRE (N.SERIE) WAY 

(CELEBR.2) 1.0 8V FL, ano 2014/2015, chassi 9BD17144LF7504545, placa 

QBR9818, cor VERMELHO e renavam nº 1029411961, conforme descrito 

na exordial. Aduz o autor, em síntese, ter o requerido firmado contrato de 

financiamento garantido por alienação fiduciária para aquisição do 

supracitado bem, cujo débito em aberto atualizado perfaz o valor de R$ 

16.164,78 (dezesseis mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito 

centavos - representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo 

dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido), adquirido que foi 

em 48 (quarenta e oito) parcelas, alienando-o fiduciariamente ao 

requerente. Porém, afirma estar ele inadimplente, constituído em mora 

desde 03 de julho de 2017. Assim, requer, liminarmente, seja determinada 

a apreensão do bem acompanhado dos documentos de porte obrigatório e 

de transferência que se encontra em poder do demandado, entregando-o 

a um dos patronos do demandante ou a quem indicarem, bem ainda a 

declaração de responsabilidade da parte requerida pelo pagamento das 

multas e débitos existentes sobre o veículo até efetivação da liminar, a 

inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM e a 

possibilidade de apreensão do bem em Comarcas distintas da competência 

deste Juízo, independentemente de distribuição de carta precatória. II - 

FUNDAMENTAÇÃO A presente ação foi devidamente instruída com a 

cédula de crédito bancário de alienação fiduciária em garantia de bens 

móveis (id. 11867824 - págs. 1/4) e notificação extrajudicial (id. 11867824 

- págs. 7/8) . Desta forma, resta demonstrada a existência de contrato de 

alienação fiduciária em garantia de bens móveis em que o(a) requerido(a), 

como garantia da obrigação assumida, entregou ao requerente a 

propriedade do bem descrito e caracterizado na inicial. De igual modo, 

verifica-se o inadimplemento, por parte daquele, e a comprovação da mora 

por meio da notificação extrajudicial. Entanto, a consolidação da 

propriedade do bem não pode se dar livre de ônus como quer o autor, vale 

dizer, sem a incidência de tributos, multas, diárias de pátio e outros 

encargos similares. Não se desconhece a dicção do parágrafo único, do 

art. 1.368-B, do Código Civil, incluído pela Lei 13.043/14, que, em princípio, 

autoriza aquela prerrogativa (liberação do bem livre de ônus). É que, por 

se tratar de questões tributárias, ou seja, a incidência de Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de taxas pelas diárias de 

pátio e outros encargos similares, incidente a Lei 5.172/66 que, em seu art. 

108, determina a observância estrita à lei expressa e, somente na 

ausência, a utilização da analogia, da equidade e dos princípios gerais de 

direito tributário e direito público: “Art. 108. Na ausência de disposição 

expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; II - os princípios 

gerais de direito tributário; III - os princípios gerais de direito público; IV - a 

eqüidade.” No particular, a Lei Estadual 7.301/00, que institui o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras 

providências, estabelece em seu art. 9º c.c. o art. 10, incisos I e II, que o 

contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, sendo solidariamente 

responsáveis pelas obrigações principais e acessórias o devedor 

fiduciário e o arrendatário: “Art. 9º Contribuinte do imposto é o proprietário 

do veículo.” “Art. 10 São solidariamente responsáveis pelas obrigações 

principal e acessórias: I - o devedor fiduciário, no caso de alienação 

fiduciária em garantia; II - o arrendatário, no caso de arrendamento 

mercantil.” Assim, muito embora o parágrafo único, do art. 1.368-B, do 

Código Civil autorize aquela liberação graciosa, a lei tributária dispõe de 

forma diversa, impondo ao proprietário, ainda que resolúvel, a condição de 

contribuinte do imposto, não podendo a lei civil definir os respectivos 

efeitos tributários, na determinação do art. 109 do Código Tributário 

Nacional: “Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 

conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários.” Quanto às multas referente a eventuais infrações de trânsito, 

estas são devidas pelo infrator, na forma do art. 161 do Código de 

Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância 

de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das 

resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e 

medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições 

previstas no Capítulo XIX.” Mas, para licenciar o veículo, deverá o 

proprietário - no caso o autor -, quitar todos os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, na exata disposição do § 2º, 

do art. 131, da Lei 9.503/97: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” Alfim, salienta-se que estes débitos, caso 

incidentes, poderão ser cobrados em ação regressiva contra o devedor 

fiduciário. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO LIMINARMENTE a 

busca e apreensão do bem acima citado no endereço constante na 

exordial, eis que preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 

expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus 

respectivos documentos sejam depositados em mãos das pessoas 

indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as 

especificações do estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o(a) 

requerido(a) pague a dívida pendente; e b) INDEFIRO o pedido de 

declaração de responsabilidade da parte requerida pelo pagamento das 

multas e débitos existentes sobre o veículo até efetivação da liminar, eis 

que tais obrigações envolvendo o veículo são ônus das partes, na forma 

do art. 108 do CTN, dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 

2º, do CTB. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Com fundamento no art. 537 do 
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NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem 

judicial para a entrega do bem e de seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei 911/69). CITE-SE o(a) requerido(a) para, querendo, 

pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de 

consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69), e/ou 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da 

execução da medida ora concedida, constando no mandado a advertência 

do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Proceda-se à restrição 

judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos termos do art. 

3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. Proceda-se às diligências em 

conformidade com o art. 212, do Novo Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. Cumpra-se. Colíder, 26 de 

fevereiro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000272-40.2018.8.11.0009 AUTOR: 

VICENTE FERREIRA DE ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Com base nos documentos juntados no id. 

11744112 - págs. 1/7, cópias da CTPS, hollerith e TRCT, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

estudo socioeconômico e perícia médica judicial, postergo a análise para 

após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME JOSÉ 

FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 6044 como médico(a) 

perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) VICENTE FERREIRA DE ANDRADE, 

para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação da equipe interdisciplinar 

deste Juízo para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a realização de 

estudo socioeconômico na residência da parte autora, relatando os fatos 

que entenderem pertinentes; b) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; c) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; d) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); e) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; f) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e 

o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

g) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 27 de fevereiro de 2018.
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Processo Número: 1000402-30.2018.8.11.0009
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000402-30.2018.8.11.0009 AUTOR: 

JUCELIA MARGARETE SCHVETZER RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Com base nos documentos juntados no id. 

11929079 - págs. 1/3 e id. 11929136 - págs. 1/2, cópias da CTPS e 

histórico de créditos de benefício previdenciário, bem ainda considerando 

o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela faz-se necessária a realização de perícia médica 

judicial, postergo a análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) 
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DR(A). GUILHERME JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 6044 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) JUCELIA 

MARGARETE SCHVETZER, para realização da perícia, que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do 

NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 27 de fevereiro de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000046-35.2018.8.11.0009 

REQUERENTE: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: NELSON ROMERO 

EIRELI - ME Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de tutela de urgência de 

natureza cautelar ajuizada por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA e 

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EIRELI em face de NELSON 

ROMERO EIRELI – ME, todos devidamente qualificados. Segundo a inicial, a 

parte ré está inadimplente com as obrigações financeiras que contraiu 

com a parte autora e há fundado receio de que a dívida não seja honrada, 

pois que aquela está negativada perante órgão de proteção ao crédito. Daí 

requer, liminarmente, o arresto de bens até o limite de seu crédito, 

preferencialmente dinheiro, e, não sendo suficiente, a complementação em 

produtos que foram fornecidos consoante as notas fiscais acostadas. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos da parte autora, 

não há como se acolher, por ora, o pedido liminar. O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que 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. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. A entrega de diversas mercadorias pelas requerentes ao 

requerido vem documentada nas notas fiscais nº 1296617, 1297136, 

1307816 e 1308220, 43398, 43733, 50271 e 50514 (id. 11356628 - págs. 

1/5 e 11356714 - págs. 1/4), acompanhadas de recibos de entrega (ids. 

11356646, 11356640 – págs. 1/3, 11356617 e 11356650 – págs. 1/3). 

Entanto, não há evidência do propalado estado de pré-insolvência da parte 

ré, a par de não haver indícios de dilapidação patrimonial, fraude contra 

credores ou fraude à execução a conformar o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, o extrato do Serasa informa a 

existência de 5 (cinco) protestos em desfavor daquela (parte ré), que 

totalizam a cobrança de R$ 9.676 (nove mil, seiscentos e setenta e seis 

reais), mais 3 (três) pendências financeiras no total de R$ 1.593,00 (mil 

quinhentos e noventa e três). Entanto, além de as transações serem 

recentes, celebradas que foram em 11/10/2017, 08/11/2017, 09/11/2017, 

por exceção de 2 (dois) protestos que somam a cobrança de R$ 688,00 

(seiscentos e oitenta e oito reais), as demais negativações em nome da 

parte reclamada são ANTERIORES aos negócios àquelas transações. Vale 

dizer, quase que a totalidade dos apontamentos negativos em nome do 

acionado eram ou poderiam ser de conhecimento da parte autora quando 

do fornecimento dos produtos, não havendo fato novo ou circunstância 

diversa além do próprio inadimplemento que possa justificar a medida 

acautelatória. Portanto, se as circunstâncias patrimoniais já eram 

conhecidas ou poderiam ser conhecidas pela parte autora quando da 

celebração do negócio, somente fato novo, por exceção do 

inadimplemento, poderia justificar a concessão do pleito, uma vez que 

aquelas anotações não foram suficientes a impedir tal transação. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO CAUTELAR DE TUTELA 

DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir, na forma do 
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art. 306 do NCPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e remetam-se os autos conclusos para designação de 

audiência de conciliação (art. 307, parágrafo único, c.c. o art. 334 do 

NCPC) ou prolação de decisão (art. 307, “caput”, do NCPC). Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

seja necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 02 de março 

de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002349-56.2017.8.11.0009 AUTOR: 

DERNIVALDO PEREIRA CANGUCU RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Com base nos documentos juntados no id. 

11214453 - págs. 1/6 e id. 11214557 - págs. 4/7, cópias da CTPS e 

relações previdenciárias - CNIS, bem ainda considerando o objeto do 

pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE 

LOPES PARRA, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3225 como médico(a) 

perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) DERNIVALDO PEREIRA CANGUÇU, 

para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? 

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação 

para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau 

de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 02 de março de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000990-71.2017.8.11.0009

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:

HIRAN ANDREAZZA SALES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, para 

providenciar o pagamento das custas processuais, conforme cálculo em 

anexo, com emissão de guia no site do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000704-93.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DE APOIO O BOM PASTOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeiro Oficial de Colíder (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Prefeito de Colíder - MT o senhor ,Noboru Tomiyoshi 

(IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, para 

providenciar no prazo legal, o recolhimento das custas processuais, 

conforme cálculo em anexo, com emissão de guia no site do TJMT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000495-61.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JORGE LUIZ 

MELLO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . Finalidade: 

INTIMAR a parte requerente, através do(a) Advogado(a)/Defensor(a), 

para querendo, apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 

11766107) no prazo legal. Colíder, 01/03/2018. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MELLO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000495-61.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JORGE LUIZ 

MELLO JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA . Finalidade: 

Intimar a parte requerida, através do advogado(a), por todo o teor da 

Petição da parte requerente de id.: 11987604, para manifestar o que 

entender de direito no prazo legal. Colíder, 01/03/2018. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000604-75.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RUBENS PEREIRA GONCALVES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

1000604-75.2016.8.11.0009 REQUERENTE: PAULO SILVERIO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Consoante decisão retro (id. 11772023 - págs. 1/5), foi deferido o 

levantamento dos valores constritos nos autos mediante transferência 

para a conta bancária indicada pelo autor (id. 11306143 - pág. 1), bem 

como determinada a suspensão do feito até decisão final no IRDR REsp nº 

1.657.156/RJ, segundo o art. 1.037, inciso II, c.c. o art. 313, inciso IV, do 

NCPC. O autor, por sua vez, alegando urgência e risco irreparável, 

postulou a reconsideração da decisão para que os requeridos sejam 

compelidos a manterem o fornecimento dos medicamentos objeto dos 

pedidos (id. 11777937 - págs. 1/2). Não obstante os valiosos argumentos 

da combativa Defensora Pública, não há como se acolher o pedido, por 

ora. De acordo com o art. 314 do NCPC: “durante a suspensão é vedado 

praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a 

realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no 

caso de arguição de impedimento e de suspeição”. No caso, malgrado a 

parte autora argumente com a urgência no fornecimento dos 

medicamentos, a ensejar a excepcional prolação de decisão judicial em 

processo suspenso pela admissão de incidente de resolução de 

demandas repetitivas, a prova dos autos indica o oposto. Questionado se 

a enfermidade que acomete o autor possui gravidade a demandar o 

fornecimento imediato das vindicadas pomadas de Hidrogel e Alginato, o 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em seu parecer nº 0067/2018 (id. 

11506955 - pág. 1), respondeu negativamente: “1) A(s) enfermidade(s) 

que acomete(m) o(a) paciente, nas condições dos laudos e exames 

médicos acostados, possui(em) gravidade a demandar atendimento 

urgente e imediato? Resposta: Não” (sem destaques no original). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração com fundamento no 

parecer técnico retro declinado, na dicção do art. 314 do NCPC. No mais, 

cumpra-se a decisão anterior nos seus próprios termos. Intimem-se. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Colíder, 28 de 

fevereiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010603-98.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ESTEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANIR MARIA DA SILVA OAB - MT0002324A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010603-98.2014.8.11.0009; Parte Autora: EXEQUENTE: LUZIA 

ESTEL DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP FINALIDADE: Intimação do 

Advogado da parte Autora para manifestar o que for de seu interesse em 

10 dias, valendo sua inércia ou pedido genérico, como desinteresse na 

causa e extinção por abandono. 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: 1000275-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA YAGUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1000275-92.2018.8.11.0009; Parte Autora: AUTOR: PATRICIA 

YAGUCHI Parte Ré: RÉU: ESTADO MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COLIDER-MT FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte promovente para para tomar ciência dos termos da r. Sentença 

Judicial ID 12024228 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
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO DE SOUZA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1000059-34.2018.8.11.0009 REQUERENTE: HOMERO DE SOUZA MACIEL 

REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

reclamação proposta por HOMERO DE SOUZA MACIEL em desfavor de 

ÁGUAS DE COLÍDER, ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. 

Afirma a parte autora ser consumidora de água potável fornecida pela 

parte ré, consumo este que sempre esteve dentro da normalidade. 

Entanto, em setembro de 2017, recebeu uma fatura com cobrança 

demasiadamente superior a comum no importe de R$ 847,99 (oitocentos e 

quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). Diz haver contatado a 

empresa reclamada em diversas oportunidades, primeiramente lhe 

informado de que uma inspeção seria realizada para apurar o consumo 

extraordinário, ao passo que, enquanto não efetivada, a respectiva fatura 

poderia seguir em aberto com a manutenção do fornecimento de água, 

tudo sem a incidência de juros moratórios e multa sobre o débito em 

análise. Porém, além de a pretensa inspeção não ter sido efetuada, houve 

a posterior suspensão do fornecimento de água, restabelecido após nova 

reclamação, com inesperada inserção de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito. Dai requer, liminarmente, a exclusão do aludido 

apontamento, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a procedência do 

pedido para declaração de nulidade da cobrança com a condenação da 

parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido 

liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece que 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. Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de 

o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar merece acolhimento. 

Aparentemente, o consumidor realmente tentou resolver o problema 

administrativamente, acionado que teria a parte ré em 29/09, 19/10, 22/11, 

28/12 de 2017 sob os protocolos 250198, 251473, 54602 e 257502. 

Segundo consta dos autos, ao verificar a anormalidade no consumo 

ordinário, a própria concessionária requerida comunicou formalmente o 

autor acerca do excesso (id. 11390334 - Pág. 5), solicitando-lhe “com 

URGÊNCIA, vistoria em suas instalações hidráulicas, para sanar possíveis 

vazamentos” (sic). De outro lado, na tabela de consumo também fornecida 

pela concessionária (id. 11390334 - pág. 7), a média de consumo mensal 

de água da parte autora entre março e novembro de 2017 foi de 2,75m³ 

(dois inteiros e setenta e cinco centésimos metros cúbicos), enquanto que 

no mês de setembro foi de 53m³ (cinquenta e três metros cúbicos). No 

particular, o pedido liminar merece acolhimento, especificamente para o 

afastamento da restrição cadastral, consultada a base de dados do 

SPC/SERASA, em consonância com os demais documentos acostados 

aos autos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, mormente 

a extrema disparidade do consumo médio anual com o verificado no mês 

de setembro de 2017. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, 

em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa do nome do requerente, que ficará privado de realizar 

transações financeiras e comerciais. A prestação de caução é 

desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a 

parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita ao 

afastamento da restrição cadastral. II.2 - Da inversão do ônus da prova A 

alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência do débito, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há apuração de consumo contestada pela parte autora, muito 

mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que 

a parte ré, empresa concessionária de serviço público, notoriamente 

estruturada, comprove a eventual regularidade da cobrança que ensejou o 

objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao SERASA e SPC 

para que procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, à exclusão da restrição 

cadastral em nome da parte autora, HOMERO DE SOUZA MACIEL, por 

débito de R$ 847,99 (oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove 

centavos), decorrente do contrato nº 11270086, registrado pela empresa 

demandada ÁGUAS DE COLÍDER, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 300, 

“caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 536, § 1º e 

art. 537, todos do NCPC; b) DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

probatório e determino que a parte ré, empresa notoriamente estruturada e 

estabelecida nesta Comarca, comprove a eventual regularidade da 

cobrança que ensejou o objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caso já não tenha sido designada, proceda, a Secretaria Judiciária, à 

designação de mais uma audiência de conciliação, conforme a 

disponibilidade da pauta (mutirão conciliatório). Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora. Deverá ser consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte autora. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de março de 2018

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN APARECIDA PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1001211-54.2017.8.11.0009 REQUERENTE: VIVIAN APARECIDA PRETTI 

REQUERIDO: FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Vistos. 

VIVIAN APARECIDA PRETTI, qualificada e representada nos autos, propôs 

ação indenizatória em face de FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

LTDA - ME, postulando, liminarmente, seja a ré compelida a retirar 

inscrição indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por 

dívida reputada inexistente. A tutela liminar, apesar de concedida (id. 

9029578 - págs. 1/4), não foi cumprida ante a não localização da ré para 

citação, conforme avisos de recebimento colacionados nos autos (id. 

9282274 – págs.1/2, id. 9660234 - págs.1/2 e id. 10542445 - págs. 1/2). 

Diante disso, a autora formulou e reiterou pedidos para que o cumprimento 

da ordem liminar seja determinado diretamente ao SPC e Serasa (id. 

9972957 - pág. 1, id. 10055713 - págs. 1/2 e id. 11325972 - pág. 1). O 

pedido merece acolhimento. Em observância aos princípios da 

economicidade, celeridade e eficiência das decisões judiciais, determino 

ao SERASA e ao SPC que procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, à 

exclusão da restrição cadastral em nome da parte autora VIVIAN 

APARECIDA PRETTI, registrada pela empresa demandada FRONTIERE 

TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, no montante de R$ 425,31 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), conforme 

extrato de consulta em anexo (id. 8839808 - pág. 1), sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo 

único, art. 536, § 1º e art. 537, todos do NCPC. Outrossim, intime-se a 

parte solicitante para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Caso não haja manifestação, intime-se pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao 
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feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente 

certifique-se. Após, venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO, caso seja necessário. Às providências. Colíder, 02 

de março de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000275-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA YAGUCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Numero do Processo: 

1000275-92.2018.8.11.0009 AUTOR: PATRICIA YAGUCHI RÉU: ESTADO 

MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por PATRICIA 

YAGUCHI em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e ESTADO DE MATO 

GROSSO, a fim de que eles lhe providenciem o(s) medicamento(s) a 

seguir relacionados: Victoza 0,6mg, 1,2 mg e 1,8mg; Sertralina (Assert) 

100mg; Amitriptilina 25mg e 75mg; Velija 30mg e 60 mg ou Cymbi 60mg ou 

Duloxetina 60mg; Amato 100mg; Dorene/Prebictal 75mg. Segundo a inicial, 

PATRÍCIA YAGUCHI é portadora de transtorno depressivo recorrente 

(f33.2), transtorno neurovegetativo somatoforme (f45.3), ansiedade 

generalizada (f41.1), mialgia (m79.1) e transtornos mentais e 

comportamentais graves associados ao puerpério (f53.1), consoante 

atestados médicos anexos, circunstância que demanda o uso contínuo 

do(s) medicamento(s) suso declinado(s). Daí a parte requerente pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para que a parte requerida providencie o 

fornecimento dos medicamentos. Requisitou-se parecer do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) para exame do pedido de tutela de urgência (id. 

11982020 - págs. 3). Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) no id. 

12004964 - págs. 1/5. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do indeferimento da 

petição inicial A inicial é indeferida por inexistência de interesse de agir. 

Sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito internacional, na 

Declaração Universal de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, além de outros documentos não menos 

importantes. No âmbito nacional, a saúde, além de direito humano de 2ª 

geração, é direito e garantia fundamental eleita como direito social no 

“caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção exclusiva na Carta Magna, 

inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da Seguridade 

Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com regulamentação 

detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a diretriz da 

Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no “Título V – 

Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da Seguridade 

Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para a consecução dela (saúde), 

concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da 

Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e serviços de 

saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados pelos três 

níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na 

espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), está 

inclusa a execução de ações de assistência farmacêutica, a teor do que 

dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: “Art. 6º 

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica;” E o acesso a medicamentos demanda, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para contemplar as 

prescrições e diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

doença ou o agravo da saúde ou, na falta, a dispensação será realizada 

com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal, 

gestores estaduais e gestores municipais do SUS, com responsabilidade 

pelo fornecimento pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite no 

âmbito federal, Comissão Intergestores Bipartite no âmbito estadual e 

Conselho Municipal de Saúde no âmbito municipal, respectivamente, em 

consonância com o art. 19-M, inciso I, e art. 19-P e incisos, ambos da Lei 

8.080/90. Dada a complexidade da matéria, o acesso a medicamentos 

envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que 

exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social 

e, a fim de tornar a exposição muito mais simples, pedimos licença para 

transcrever elucidativos esclarecimentos extraídos do “Manual sobre 

medicamentos: acesso e uso”, obra organizada por Kelli Carneiro de 

Freitas Nakata, publicado pela Secretaria Estadual da Saúde de Mato 

Grosso, edição de 2014, o qual inclusive está disponível no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

“www.tjmt.jus.br/intrante.arq./downloads/Manual/Manual_Sobre_Medicam

entos_SES_MT.pdf”. “9 - Todos os medicamentos estão disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS)? Vamos saber: Há um número muito 

elevado de medicamentos no mercado farmacêutico. Muitos têm a mesma 

composição. Outros, embora apresentem princípio ativo diverso, 

prestam-se ao tratamento do mesmo mal. Avanços tecnológicos no último 

século permitiram a descoberta de vários fármacos. Mas sua introdução 

nem sempre se deu com ganhos terapêuticos expressivos e destituída de 

riscos. Assim, ‘novos medicamentos’, denominados me-too, apesar de, na 

maioria dos casos, não agregarem ganho terapêutico ao tratamento 

quando comparados com medicamentos já existentes, são anunciados por 

seus fabricantes como ‘medicamentos novos’. Essas ‘novidades’ terminam 

atraindo muitos profissionais da Saúde e consumidores, que passam a 

prescrevê-los e a utilizar-se deles. Isso, muito frequentemente, pressiona 

os sistemas de saúde para a sua incorporação. 9.1 - Como ocorre a 

incorporação da Tecnologia pelo SUS? A incorporação de medicamentos 

no SUS, também a exclusão, é atribuição do Ministério da Saúde, por meio 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC. Numa 

avaliação de tecnologia, a CONITEC, obrigatoriamente, toma as seguintes 

providências: a) Avalia as evidências científicas quanto aos quesitos 

eficácia, acurácia, efetividade e segurança; e, b) Busca estudos de 

avaliação econômica confrontando os benefícios e os custos em relação 

às tecnologias já disponíveis no SUS. Dessa forma, para que um 

medicamento seja incorporado, é indispensável: • Avaliar cientificamente 

as opções terapêuticas disponíveis no mercado para a melhor escolha 

possível; • Verificar evidências robustas de eficácia e segurança por 

parte da tecnologia candidata à incorporação; • Confirmar que seja baixa a 

probabilidade de que novos estudos mudem as vantagens apresentadas 

pela nova tecnologia em relação às demais; • Assegurar o ‘melhor 

benefício - menor risco’; e, o melhor ‘custo - efetividade’. Finalmente, a 

incorporação da Tecnologia no SUS é regulamentada pela Lei nº 12.401, 

de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 10 - Como se 

dá o acesso aos medicamentos? O acesso aos medicamentos, sua 

ampliação e qualificação, tudo está diretamente ligado à estruturação da 

Assistência Farmacêutica. Dessa forma, para garantir um tratamento 

integral, é necessária a efetividade de uma linha de cuidados de básica a 

complexa, seja do ponto de vista farmacêutico, seja da própria indicação 

terapêutica. Partindo, pois, dessa premissa, a Assistência Farmacêutica 

estrutura-se em três componentes: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica (CESAF), e Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica (CEAF). As indagações e respostas que seguem, 

complementam a informação pedida acima. 10.1 - O que faz o Componente 

Básico de Assistência Farmacêutica? O Componente Básico de 

Assistência Farmacêutica propõe-se a disponibilizar os medicamentos e 

insumos de Assistência Farmacêutica do âmbito da Atenção Básica em 

Saúde, bem como os medicamentos e insumos associados com os 

agravos e programas de saúde específicos do domínio dessa mesma 

Atenção. Assim, na Atenção Básica, são atendidos programas de saúde e 

agravos como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, asma, distúrbios 

digestivos, distúrbios endócrinos, distúrbios respiratórios, saúde da 

mulher, entre outros. O Componente Básico está regulamentado na 

Portaria nº 1555, de 30 de julho de 2013; e o rol dos medicamentos é 

pactuado entre Estado e municípios por meio da Comissão Intergestora 
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Bipartite (CIB), sendo expresso na forma de ‘resolução’. 10.1.1 - Como 

faço para usufruir dos medicamentos do Componente Básico? Para 

usufruir de medicamentos e insumos que estão sob o domínio da Atenção 

Básica, o usuário deve procurar uma Unidade Básica de Saúde onde haja 

uma ‘dispensação’ (farmácia) a ela anexa. Dissemos ‘onde haja’, porque 

alguns municípios efetivam a dispensação de medicamentos numa 

farmácia tida como ‘central’, e não exatamente nas unidades básicas de 

saúde. O usuário deve portar um receituário médico atualizado. 10.1.2 - De 

quem é a responsabilidade de prover os medicamentos do Componente 

Básico? No Estado de Mato Grosso, é aos municípios que cabe programar, 

adquirir e dispensar os medicamentos destinados à linha de cuidados da 

Atenção Básica. 10.1.3 - Quem financia os medicamentos do Componente 

Básico? O financiamento dos medicamentos é tripartite, ou seja, participam 

do financiamento os governos federal, estadual e municipal. Quanto à 

quantia a ser desembolsada por cada ente federado, esta é estabelecida 

em portaria, e é calculada com base na população de cada município, ou 

seja, a quantia é per capta. 10.1.4 - Como posso saber quais os 

medicamentos oferecidos pelo Componente Básico? Consultando o Anexo 

I desta cartilha. 10.2 - O que faz o Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica? O Componente Estratégico atende o tratamento 

farmacológico de doenças que configuram problemas de ‘saúde pública’, 

que atingem ou põem em risco coletividades. E sua estratégia de controle 

concentra-se no tratamento dos portadores dessas doenças. Pertencem a 

esse Componente, os programas de tuberculose, hanseníase, malária, 

leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, 

influenza, meningite, oncocercose, peste, tracoma. Os antirretrovirais do 

programa DST/AIDS, assim como sangue, hemoderivados e 

imunobiológicos, também pertencem a esse Componente. O financiamento, 

a programação e a aquisição dos medicamentos aqui tratados, são de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. As retiradas de tais 

medicamentos são feitas pelos municípios na Assistência Farmacêutica 

Estadual, mediante agendamento prévio. E a dispensação se dá nos 

municípios. 10.2.1 - Como posso conhecer os medicamentos do CESAF? 

Consultando o Anexo II. 10.3 - O que faz o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF)? O Componente Especializado assegura 

o acesso a medicamentos destinados ao tratamento de patologias 

específicas que atingem um número limitado de pacientes; e, de doenças 

de alta prevalência, em que o paciente apresente intolerância ou 

refratariedade aos tratamentos farmacológicos de primeira linha de 

cuidado, ou, ainda, em casos de evolução para um quadro clínico de maior 

gravidade. As doenças que podem ser tratadas nesse componente, 

possuem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para 

nortear o diagnóstico e tratamento. 10.3.1 - Como faço para usufruir dos 

medicamentos do CEAF? Para usufruir dos medicamentos caracterizados 

como especializados, o interessado (ou o seu representante) deve 

apresentar na farmácia do Componente Especializado os seguintes 

documentos: I - De incumbência do paciente: a) cópia da carteira de 

identidade ou da certidão de nascimento; b) cópia do CPF; c) comprovante 

de endereço; e d) cartão nacional do SUS. II - De responsabilidade do 

médico: a) Prescrição médica devidamente preenchida; b) Laudo de 

Solicitação de Medicamento (LME), cujo formulário pode ser encontrado na 

Farmácia de Demanda Especializada (antiga farmácia de alto custo); c) 

Termo de esclarecimento e responsabilidade, preenchido. d) Exames 

comprobatórios da doença alegada, de acordo com o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Dessa forma, os exames a serem 

apresentados estão na dependência do medicamento pleiteado (ver anexo 

III). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 1ª - Os pedidos são submetidos a um 

profissional avaliador. 2ª - Os pedidos podem ser feitos por meio da 

secretaria de saúde do município de residência do paciente. 3ª - A LME 

tem validade de três meses. Se, depois disso, o médico que acompanha o 

paciente, entender que o tratamento farmacológico deva continuar, o 

paciente ou o seu representante deve renovar a LME com a 

documentação estabelecida pelos PCDT, conforme o anexo III, já visto. 4ª - 

A Farmácia situa-se à rua Thogo da Silva Pereira, nº 63, setor Centro Sul, 

Cuiabá – MT. 10.3.2 - Quem financia? e de quem são as responsabilidades 

do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica? O 

financiamento e a responsabilidade do CEAF dependem dos grupos a que 

o medicamento pertence, que são três. Grupo 1 Os medicamentos deste 

grupo são financiados pelo Ministério da Saúde, e são agrupados com 

base nos seguintes critérios: I - Maior complexidade da doença que se 

deseja tratar; II - Intolerância ou refratariedade às primeira e segunda 

linhas de tratamento; III - Medicamentos que apresentam elevado impacto 

financeiro. Este grupo divide-se em: Grupo 1A: Medicamentos de 

aquisição centralizada no Ministério da Saúde. Cabe, aos estados, 

armazená-los e distribuí-los. Grupo 1B: Medicamentos financiados pelo 

Ministério da Saúde com transferência de recursos financeiros às 

secretarias estaduais da saúde (SES). Assim, cabe às secretarias 

estaduais adquirir, armazenar e distribuir tais medicamentos. Grupo 2 Os 

medicamentos que pertencem a este grupo, são os de menor 

complexidade que os do grupo 1. Esses são financiados, adquiridos, 

armazenados e distribuídos pelas secretarias estaduais da saúde. Grupo 

3 Estão neste grupo os medicamentos de responsabilidade dos municípios 

e do Distrito Federal. 10.4 - Existe mais alguma via de acesso a 

medicamentos em Mato Grosso? Sim. A Portaria nº 225, de 22 de 

dezembro de 2004. Vamos saber: Por intermédio dessa Portaria, o estado 

de Mato Grosso ampliou o escopo de medicamentos disponíveis no SUS. 

Todavia, com o passar dos anos, no âmbito nacional, o rol dos 

medicamentos disponíveis no SUS sofreu diversas alterações, tendo 

havido, nas listas nacionais, inclusão de itens contemplados na portaria 

em questão. Dessa forma, os inclusos nas listas nacionais, foram 

suprimidos da portaria com o objetivo de se evitar duplo financiamento e 

cruzamento de responsabilidades. Restou, então, que alguns 

medicamentos destinados a intervir na fibrose cística, no diabetes, na 

obesidade, no transtorno depressivo maior e no lúpus eritematoso 

sistêmico, sejam acessados com o patrocínio dessa Portaria 225. 11 - O 

que eu preciso saber sobre a Farmácia Popular? Que a Farmácia Popular 

é uma iniciativa do Governo Federal, e tem por finalidade ampliar o acesso 

aos medicamentos. É um ‘programa’ que conta com uma rede própria, 

denominada Farmácia Popular do Brasil; e com uma rede conveniada, 

designada por ‘Aqui tem farmácia popular’; Que essas farmácias são 

abastecidas por 113 tipos de medicamentos, adquiridos e distribuídos pela 

Fiocruz; Que, nesse programa, o cidadão paga pelo medicamento 

adquirido, mas paga cerca de 10% do preço praticado por farmácias 

privadas; e, Que o Programa veio a ser ampliado por outro: o ‘SAÚDE NÃO 

TEM PREÇO’. E, dentro deste, é garantida a gratuidade dos medicamentos 

para asma, hipertensão e diabetes. 11.1 - O que devo fazer para adquirir 

ou retirar gratuitamente medicamentos no programa Farmácia Popular? 

Você pode procurar uma farmácia dessas redes ou uma conveniada, 

portando documento de identidade e receita médica emitida há, no máximo, 

quatro meses. Atenção: a Farmácia Popular só dispensa ou vende 

medicamentos para o titular da receita médica; exceção para crianças, 

que podem utilizar-se do programa com o CPF da mãe, ou para usuários 

que nomeiem representante legal por meio de procuração. Esta pode ser 

particular; porém, com firma reconhecida. 11.2 - Que medicamentos posso 

encontrar na Farmácia Popular? Os constantes da relação do anexo V, 

cujos valores podem, eventualmente, passar por correção. Desta forma, 

para se inteirar do preço, é interessante consultar o link que segue: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

m i n i s t e r i o / 3 4 6 - s c t i e - r a i z / 

daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/9681-lista-de-medicamentos

-e-correlatos 12 - E os medicamentos utilizados na Oncologia? como 

posso ter acesso a eles? O tratamento farmacológico nessa situação é 

garantido pela Política Nacional de Oncologia, instituída pela Portaria 

GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005. Na oncologia, o 

atendimento é feito por prestadores de serviço credenciados na gestão 

local, e habilitados no Ministério da Saúde pelas Unidades de Assistência 

de Alta Complexidade (UNACON) e pelo Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). Os Serviços Credenciados são os 

responsáveis pela padronização dos medicamentos utilizados em cada 

patologia. Essa Política garante atendimento integral aos pacientes que 

procuram o serviço no SUS, e compreende ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento (farmacológico ou cirúrgico), 

reabilitação e cuidados paliativos. O financiamento se dá por intermédio 

das AIH/APAC-ONCO. E o serviço credenciado, por sua vez, é ressarcido 

pelo procedimento realizado, por exemplo: Procedimento 03.04.02.033-8 - 

Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 2ª linha. Importante 

observar: Quando se trata de Oncologia, o SUS garante a integralidade do 

atendimento ao paciente - desde a consulta, passando pelo diagnóstico, 

quimioterapia, radioterapia, até chegar à cirurgia, se necessário. Significa 

que um medicamento não é disponibilizado isoladamente ao paciente, uma 

vez que a rede credenciada deve ofertar todo o conjunto dos cuidados 

necessários. 12.1 - Que unidades são credenciadas para o serviço de 

oncologia em Mato Grosso? Em Cuiabá, as seguintes: UNACON 1 - 

Unacon, com serviço de hematologia Hospital Geral 
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Universitário/Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Cuiabá. 2 - Unacon, com serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica 

2.1 - Hospital do Câncer de Mato Grosso/Associação Mato-grossense de 

Combate ao Câncer – AMCC. 2.2 - Hospital da Sociedade Beneficente 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.” (sic). Assim, o Sistema Único de 

Saúde vem organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente, com direção e gestão peculiares a cada 

esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 

8.080/90, seguindo-se a mesma sistemática no tocante à dispensação de 

fármacos. Vale dizer, há relações de medicamentos estaduais, municipais 

e ministeriais em que a política pública de saúde foi estrategicamente 

desenhada de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada 

rigorosa metodologia para a incorporação e exclusão de medicamentos 

por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Ir de encontro a esta metodologia exige circunstância excepcional que 

demanda edifícios teóricos e argumentativos coerentes e harmônicos com 

o ordenamento jurídico subjacente. No estado da natureza, tudo possui um 

limite, um marco, uma fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser 

fornecidos de forma ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema 

capitalista ou, caso prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou 

simplesmente capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços 

fornecidos pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em 

sua maior parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam 

a receita do Estado. Estes (os tributos), por sua vez, notabilizam-se por 

ser toda prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por 

uma relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada. Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

medicamentos ou dos tratamentos, exatamente como pedido pelas partes, 

que o pleito se transforma em realidade. Os estabelecimentos de saúde, 

os médicos, os leitos, os centros terapêuticos, os equipamentos, os 

medicamentos e os insumos não surgem do nada, pois, como visto, na 

natureza, não se pode criar algo do nada, porque do nada, nada surge. 

Não há como se creditar ao Poder Judiciário poderes místicos tal como o 

complexo do Rei Midas, em que todo e qualquer objeto tocado se 

transformava em ouro. Segundo dados do Ministério da Saúde, em relação 

a 2010, o custo da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um 

mil, duzentos e trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações 

judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) 

para o ano de 2016. Dada a relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de 

abril e 04, 06 e 07 de maio de 2009, em Audiência Pública convocada pelo 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 

Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) especialistas entre advogados, 

defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema 

Único de Saúde. As falas destes especialistas auxiliaram sobremaneira o 

entendimento sobre as diversas nuances desta tão complexa área, as 

quais estão disponíveis em texto e vídeo no sítio eletrônico do Pretório 

E x c e l s o  n o s  s e g u i n t e s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s : 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

s e r v i c o = p r o c e s s o A u d i e n c i a P u b l i c a S a u d e & p a g i n a = C r o n o g r a m a 

h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r T e x t o . a s p ?

servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de quase 

07 (sete) anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem 

atuando constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

prevenção de novos conflitos na área. Um dos principais resultados 

alcançados foi a edição de resolução da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que exige que os planos de saúde informem por 

escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer negativa de 

atendimento ao usuário. Para melhor entendimento do cenário de 

insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de 

Justiça encomendou estudo sobre a temática que resultou em profícua 

obra: “Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. 

Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho 

Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, constataram-se algumas 

características comuns nas ações judiciais de saúde em trâmite nos 

tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as demandas apresentadas 

versam de forma predominante sobre aspectos curativos da saúde 

(medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos sobre aspectos 

preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a judicialização da 

saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial de todas as 

ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo poder público. 

Predominância da litigação individual: a proporção entre ações coletivas e 

ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria radical de 

demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. Isso reforça 

a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão 

em saúde. Tendência de deferimento final e na antecipação de tutela: na 

maioria dos casos, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela 

sem pedido de informações complementares. Além disso, na maioria dos 

casos houve confirmação do deferimento do pedido na sentença de 1ª 

instância e também no acórdão de 2ª instância. Tendência de utilização do 

NAT, especialmente nas capitais: a maioria das decisões não fez menção 

ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar 

de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente 

nas capitais.” E no caso Araguaína/TO a pesquisa trouxe a atuação mais 

efetiva do Núcleo de Apoio Técnico daquela localidade: “O NAT nasceu da 

necessidade de uma compreensão multidisciplinar a respeito da saúde e 

do direito. Tradicionalmente, os NATs foram implementados nos diversos 

tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz 

na formação de sua convicção nos litígios em saúde. Em regra, o 

profissional da saúde sabe da eficácia de medicamentos, pertinência de 

exames ou desejabilidade de tratamentos. Nesse sentido, o apoio do NAT 

seria importante para que, com o parecer de profissionais de saúde, o juiz 

pudesse julgar melhor e com mais elementos técnicos. No caso de 

Araguaína, as funções do NAT foram além do aspecto consultivo, 

englobando também aspectos de prevenção e de gestão. O caráter 

consultivo diz respeito à função de ferramenta de apoio ao Judiciário 

antes de emitir decisões, no sentido de proferir pareceres técnicos quanto 

ao direito sanitário e políticas públicas de saúde. O caráter de prevenção 

diz respeito a sua atuação como meio de solução administrativa de 

conflitos, estimulando a interlocução entre as instituições jurídicas e 

políticas e prevenindo a judicialização das demandas. O caráter de gestão 

diz respeito à identificação da maior incidência das demandas para ações 

e estratégias de planejamento em saúde, com o objetivo de otimizar o 

atendimento prestado aos usuários, além de também acompanhar o 

cumprimento das ações judiciais e a pertinência de utilização de 

medicamentos e insumos de trato sucessivo. (...) É possível afirmar que o 

NAT de Araguaína recebeu diversas funções que vão além do caráter 

consultivo, que é típico das outras experiências de NAT. Em Araguaína, 

são diferenciais da atuação do NAT: a articulação direta com os 

programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria Municipal e o 

papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após terem 

transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um ambiente 
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de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, aproximando o 

contato com os cidadãos e estimulando a solução administrativa de 

conflitos. Como resultado, observase a democratização das ações e 

serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de demandas que 

potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. (...)”. Em tal obra 

abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, em que a 

sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de 

cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e 

ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se 

recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. Realmente, a 

presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de 

demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente 

intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal 

prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria 

coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada 

e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao 

fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas 

vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, 

alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí porque a intensa 

preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou demonstrada no 

cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento liderado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. É certo que o 

cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento 

jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia 

fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao 

Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro motivo, o 

Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 e 

657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, demonstrado que está 

nos exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos 

juntados, verificada a patologia que acomete a parte autora, observa-se 

que o(s) fármaco(s) demandado(s) por ela sequer fora(m) pleiteado(s) 

administrativamente, em conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (id. 12004964 - págs. 1/5): “LIRAGLUTIDA (VICTOZA): Não é 

assegurado pelo SUS; Ainda não foi avaliado pela CONITEC, segue anexo 

a  f i c h a  t é c n i c a  ; 

http://conitec.gov.br/images/FichasTecnicas/Liraglutida_D2_22jul2016.pdf 

AMITRIPTILINA É disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por 

meio do Componente BÁSICO da Assistência Farmacêutica (CBAF), e sua 

dispensação é de responsabilidade do gestor Municipal. DULOXETINA 

(CYMBI; VELIJA) Este fármaco NÃO é disponibilizado pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS); Conforme consta na Resposta Rápida nº 223/2014, do 

Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais: SERTRALINA Age sobre uma 

substância encontrada no cérebro, chamada de serotonina, aumentando 

sua disponibilidade e com isso aliviando os sintomas depressivos e 

ansiosos,típicos dos transtornos para os quais é indicado. Assegurado 

através da Portaria nº 139/2015GBSES, para transtornos depressivos, 

conforme abaixo: TOPIRAMATO: É um medicamento anticonvulsivante, 

com múltiplos mecanismos de ação, eficaz no tratamento da epilepsia e na 

profilaxia da enxaqueca. O Topiramato é disponibilizado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado (CEAF) e 

sua dispensação é de responsabilidade do gestor Estadual, para o 

TRATAMENTO DE EPILEPSIA; De acordo com os documentos acostados 

no processo, não se trata da patologia da autora. PREGABALINA: Este 

fármaco NÃO é fornecido pelo SUS. Esse medicamento pode ser 

substituído por fármacos disponíveis no SUS da mesma classe terapêutica 

e que se mostraram eficazes em estudos clínicos para o tratamento da dor 

crônica. A pregabalina, um antiepiléptico, pode ser substituída pela 

fenitoína, carbamazepina, ácido valpróico ou gabapentina. 1) A(s) 

enfermidade(s) que acomete(m) o(a) paciente, nas condições dos laudos 

e exames médicos acostados, possui(em) gravidade a demandar 

atendimento urgente e imediato? Resposta: Sim 2) Para o tratamento da(s) 

doença(s) que acomete(m) o(a) paciente, nas condições dos laudos 

acostados,o(s) medicamento(s) requeridos é(são) a primeira linha de 

atendimento a ser ofertada? Resposta: Sim para Sertralina e Amitriptilina. 

Não para os Demais 3) Caso negativa a resposta do item 2, qual é a 

primeira linha de atendimento para o caso? Resposta: 4) Caso positiva a 

resposta do item 2, o(s) fármaco(s) é(são) fornecido(s) pelo Sistema 

Único de Saúde(SUS)? Resposta: Sertralina : Gestão Estadual Amitriptilina: 

Gestão Municipal 5) Caso o(s) fármaco(s) seja(m) fornecido(s) pelo 

Sistema Único de Saúde, quais são os entes responsáveis pelo 

fornecimento deles, União, Estado ou Município? Resposta: Sertralina e 

Topiramato : Gestão Estadual, Amitriptilina: Gestão Municipal 6) Caso o(s) 

fármaco(s) NÃO seja(m) fornecido(s) pelo Sistema Único de Saúde, o(s) 

medicamento(s) requeridos possui(em) correspondência com outros 

fornecidos pelo SUS? Resposta: Sim conforme descrito poderá ser 

substituído, conforme acima. 7) Quais são os valores de mercado do(s) 

fármaco(s) requeridos e de eventuais medicamentos similares oferecidos 

pelo SUS? Resposta: 8) O(a) paciente está devidamente regulado perante 

o SUS? Resposta: Não consta nos autos nenhum receituário médico do 

SUS.” De acordo com o parecer retro, notadamente as respostas aos 

quesitos 3, 4 e 8, parte dos fármacos requeridos na inicial são fornecidos 

pelo SUS, a saber, Sertralina, via Gestão Estadual, e Amitriptilina, pela 

Gestão Municipal, havendo, quanto aos demais, correspondência com 

outros fornecidos. Mas, como dito anteriormente, não houve pedido 

administrativo para quaisquer um destes fármacos. Ademais, com relação 

especificamente à medicação Topiramato, também fornecido pelo SUS, a 

ausência de interesse de agir da parte autora resta patente não só pela 

inexistência de prévio requerimento administrativo, como também porque, 

nos termos do parecer do Núcleo de Apoio Técnico, “de acordo com os 

documentos acostados no processo, não se trata da patologia da autora” 

(sic). Assim, deverá(ão) o(a)(s) interessado(a)(s) dar entrada no pedido 

administrativo perante o órgão de saúde competente para só então, em 

caso de não atendimento, ingressar novamente com a medida judicial, em 

tudo observado o Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde e o art. 

1.311, “caput” e parágrafo único, da CNGC: “ENUNCIADO N.º 3 

Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade 

do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.” “Art. 1.311. 

Conforme o Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao 

autor da ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo único. Devido ao 

ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto custo, mas 

fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, de 

forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do interesse 

processual, verificar a documentação que comprove ter o autor realizado 

o pedido administrativo.” Assim, a petição inicial é indeferida por ausência 

de interesse de agir, porquanto não há notícia de negativa no fornecimento 

do(s) tratamento(s) demandado(s) à parte autora por parte do poder 

público. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A 

PETIÇÃO INICIAL por ausência de interesse de agir, e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, 

c.c. o art. 485, inciso I, ambos do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intimem-se as partes, pessoalmente, desta decisão. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 

17h20 do dia 02/03/2018, dada a urgência que o caso requer por 

prioridade legal. Colíder, 02 de março de 2018.

Comarca de Comodoro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANTONIO SEGALA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010031-02.2012.8.11.0046 EXEQUENTE: ANGELO ANTONIO SEGALA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Infere-se dos autos que o reclamado/executado 

quitou o débito referente à condenação, conforme juntada do comprovante 

de depósito judicial, a parte exequente por sua vez, manifestou 

concordância com o valor, requerendo seu levantamento, assim o feito 

deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Sentença publicada no Pje. Expeça-se alvará para levantamento, 

expedindo-se o necessário inclusive para que os valores sejam 

vinculados a estes autos, conforme requerido na petição constante do Id 

n. 10511470. Após a confirmação do levantamento dos valores pela parte 

exequente/reclamante, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-02.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANTONIO SEGALA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010031-02.2012.8.11.0046 EXEQUENTE: ANGELO ANTONIO SEGALA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Infere-se dos autos que o reclamado/executado 

quitou o débito referente à condenação, conforme juntada do comprovante 

de depósito judicial, a parte exequente por sua vez, manifestou 

concordância com o valor, requerendo seu levantamento, assim o feito 

deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Sentença publicada no Pje. Expeça-se alvará para levantamento, 

expedindo-se o necessário inclusive para que os valores sejam 

vinculados a estes autos, conforme requerido na petição constante do Id 

n. 10511470. Após a confirmação do levantamento dos valores pela parte 

exequente/reclamante, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-02.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANTONIO SEGALA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010031-02.2012.8.11.0046 EXEQUENTE: ANGELO ANTONIO SEGALA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Infere-se dos autos que o reclamado/executado 

quitou o débito referente à condenação, conforme juntada do comprovante 

de depósito judicial, a parte exequente por sua vez, manifestou 

concordância com o valor, requerendo seu levantamento, assim o feito 

deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Sentença publicada no Pje. Expeça-se alvará para levantamento, 

expedindo-se o necessário inclusive para que os valores sejam 

vinculados a estes autos, conforme requerido na petição constante do Id 

n. 10511470. Após a confirmação do levantamento dos valores pela parte 

exequente/reclamante, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-83.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART GUIMARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA DETOFOL FOLETO OAB - RO0004313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010541-83.2010.8.11.0046 REQUERENTE: MOZART GUIMARES DE LIMA 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Infere-se dos autos que o reclamado/executado 

quitou o débito referente à condenação, conforme juntada do comprovante 

de depósito judicial, a parte exequente por sua vez, manifestou 

concordância com o valor, requerendo seu levantamento, assim o feito 

deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Sentença publicada no Projudi. Expeça-se alvará para levantamento, 

expedindo-se o necessário inclusive para que os valores sejam 

vinculados a estes autos, cujos dados bancários se encontram na petição 

constante do Id. n. 10524585. Intimem-se as partes. Após a confirmação 

do levantamento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-83.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART GUIMARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA DETOFOL FOLETO OAB - RO0004313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010541-83.2010.8.11.0046 REQUERENTE: MOZART GUIMARES DE LIMA 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Infere-se dos autos que o reclamado/executado 

quitou o débito referente à condenação, conforme juntada do comprovante 

de depósito judicial, a parte exequente por sua vez, manifestou 

concordância com o valor, requerendo seu levantamento, assim o feito 

deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Sentença publicada no Projudi. Expeça-se alvará para levantamento, 

expedindo-se o necessário inclusive para que os valores sejam 

vinculados a estes autos, cujos dados bancários se encontram na petição 

constante do Id. n. 10524585. Intimem-se as partes. Após a confirmação 

do levantamento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-83.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOZART GUIMARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA DETOFOL FOLETO OAB - RO0004313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010541-83.2010.8.11.0046 REQUERENTE: MOZART GUIMARES DE LIMA 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. A sentença dispensa 

relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Infere-se dos autos que o reclamado/executado 

quitou o débito referente à condenação, conforme juntada do comprovante 

de depósito judicial, a parte exequente por sua vez, manifestou 

concordância com o valor, requerendo seu levantamento, assim o feito 

deve ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

presente RECLAMAÇÃO CIVEL EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

Sentença publicada no Projudi. Expeça-se alvará para levantamento, 

expedindo-se o necessário inclusive para que os valores sejam 

vinculados a estes autos, cujos dados bancários se encontram na petição 

constante do Id. n. 10524585. Intimem-se as partes. Após a confirmação 

do levantamento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000248-32.2017.8.11.0046 REQUERENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia antecipação de tutela para 

que as reclamadas removam conteúdo em página do facebook, na 

internet, sob o argumento de violação à imagem e honra, diante de 

difamação perpetrada por Maria Ines Ippoliti. O art. 300 do Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à sua 

concessão a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: 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. A tutela de urgência prevista no art. 

300 do CPC autoriza o deferimento de antecipação do verdadeiro pedido 

de mérito, antes mesmo de perfeita a necessária cognição, porém, as 

provas hão de vir nos autos estreme de dúvida, a passar ao julgador, 

prontamente, convicção da probabilidade da pretensão, não sendo, pois, 

uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção que exige rígida 

demonstração da ocorrência dos requisitos legais para sua concessão. 

No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser provisoriamente 

satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse 

mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O magistrado precisa 

avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido 

o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante." (Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 

precedentes, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10º ed., 

Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). Contudo, na hipótese, não se 

constata a probabilidade do direito, uma vez que conforme fls. 36/39 dos 

autos verifica-se que houve ofensas recíprocas entre o reclamante e a 

terceira “Maria Ines Ippoliti” em um grupo do facebook, página da internet, 

que ambos participavam, havendo indícios de que o reclamante teria dado 

ensejo a discussão, pelo que a terceira teria exercido seu direito de 

resposta, não havendo como se concluir, a princípio, o excesso com que 

agiram quando do exercício do direito à liberdade de expressão. Desta 

feita, pelo que entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o 

contraditório, melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de 

consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais justa. Assim sendo, 

constatada a ausência de um dos requisitos e pressupostos necessários, 

nessa fase de cognição superficial, não há como conceder a tutela 

perseguida de forma antecipada. Em face do exposto, ausentes os 

requisitos legais, indefiro o pedido de tutela antecipada. Outrossim, acaso 

ainda não designada, designe-se data para audiência de conciliação (art. 

16 da Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-32.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo n. 

1000248-32.2017.8.11.0046 Certifico que, por determinação do MM Juiz de 
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Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

para intimar a reclamante da nova data de conciliação a saber: 02/02/2018 

as 09h30min. COMODORO, 2 de março 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-83.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DIONE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010185-83.2013.8.11.0046 REQUERENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: EDER DIONE DOS SANTOS Vistos em correição. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença exarada nos autos, caso 

já não o tenha feito. Retifique-se no sistema Pje, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC, caso já não o tenha feito. Após, 

intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência 

pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção 

monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 

509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante. Cientifique-se o devedor que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

intimem-se a parte exequente para apresentar bens da parte executada 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro 

– MT, 01 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-79.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DE PAIVA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010086-79.2014.8.11.0046 REQUERENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: MARCILENE DE PAIVA SILVA VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – 

MT, 01 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010222-76.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS CAETANO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010222-76.2014.8.11.0046 EXEQUENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: IZAIAS CAETANO DA COSTA VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – 

MT, 01 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010224-46.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

D R MARIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010224-46.2014.8.11.0046 EXEQUENTE: D R MARIA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: RITA MARTINS DE SOUZA VISTOS EM CORREIÇÃO. 1) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – 

MT, 01 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-06.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PORFIRIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010108-06.2015.8.11.0046 REQUERENTE: SCHUCK COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME REQUERIDO: CRISTIANE PORFIRIO DA SILVA VISTOS 

EM CORREIÇÃO. 1) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o 

feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias. Comodoro – MT, 01 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-61.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAEMESON FERREIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Numero do Processo: 

8010169-61.2015.8.11.0046 REQUERENTE: FOX MOTOS COMODORO 

LTDA - ME REQUERIDO: JAEMESON FERREIRA GOMES VISTOS EM 

CORREIÇÃO. 1) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito 

já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 

513 e seguintes, do CPC. 2) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de 

seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo 

de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando 

o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante. 3) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 4) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Comodoro – 

MT, 01 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-17.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FREITAS SPAGNOL OAB - MT0017697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE FERNANDES ALARTAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8010364-17.2013.8.11.0046 Ante o comprovante de 

pagamento da condenação juntado ao ID 12024437, impulsiono os autos 

para intimar a parte reclamante, na pessoa de sua patrona, para que se 

manifeste, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento do feito. COMODORO, 2 de março 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-87.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PAMELA CORDEIRO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010284-87.2012.8.11.0046 REQUERENTE: HEINSCH & ARAUJO LTDA - 

ME REQUERIDO: LUANA PAMELA CORDEIRO DE SOUSA VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Trata-se de execução/cumprimento de sentença em ação de 

rito sumaríssimo, requerida por HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME em face 

de LUANA PAMELA CORDEIRO DE SOUSA, ambos qualificados nos autos. 

A sentença dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, vislumbro que objetivava o 

credor/exequente o pagamento de quantia certa devida pela parte 

devedora/executada em virtude de sua inadimplência perante o 

exequente. Ocorre que após compareceu o exequente nos autos, ocasião 

em que noticiou este juízo acerca do adimplemento da obrigação por parte 

do devedor de forma extrajudicial, razão pela qual pugna a parte 

credora/exequente pela extinção do feito em razão da satisfação da 

obrigação. Considerando que o exequente por meio de seu procurador, 

manifesta-se no sentido de que houve o adimplemento dos valores 

devidos, tenho que a extinção do feito é medida que se impõe. Isto posto, 

JULGO EXTINTO a presente execução/cumprimento de sentença proposta 

por HEINSCH & ARAUJO LTDA - ME em face de LUANA PAMELA 

CORDEIRO DE SOUSA e a faço com fulcro nos termos do art. 924, II c/c 

art. 925 ambos do CPC. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Empós, arquivem-se os 

autos. P.I.C. Comodoro – MT, 01 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 003/18 - DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício 

Simioni da Silva - Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 

Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em 

conformidade com o disposto no Edital n.º 004/17/DF, de 14.11.17, torna 

público o resultado final do processo seletivo para o credenciamento e 

formação de cadastro de reserva de Juízes Leigos desta Comarca

* O Edital n° 003/18 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-82.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBERTO WERNER MARTINS 71066977100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000377-82.2016.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 2 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000109-57.2018.8.11.0010 REQUERENTE: EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO 

LTDA Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que razões assistem a 

parte reclamada, uma vez que a reclamante não colacionou nos autos, 

qualquer comprovante que demonstre o pagamento das parcelas em 

atraso, objeto da lide. Por outro lado, a parte reclamada apresentou nos 

autos Termo de Responsabilidade e Parcelamento de Débito, das 

mensalidades em atraso, o que foi assinado pela reclamante na data de 

23/08/2017, razão pela qual o débito supostamente quitado pela parte 

reclamante consta no relatório de beneficiário a data de 23/01/2017 e 

03/04/2017 como registro de pagamento. Diante dos fatos apresentados 

pela parte reclamada, REVOGO a liminar deferida nos autos, determinando 

o recolhimento do respectivo mandado de cumprimento. Designe-se com 

urgência data para a realização de audiência de conciliação nos autos, 

conforme disponibilidade da Conciliadora. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (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: JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: PAULO SERGIO CIRILO OAB: MT0005448A Endereço: BARAO 

DO RIO BRANCO, 898, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-140 

Advogado: CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB: MT21899/O Endereço: 

RUA ANTONIO JOSÉ DE MATOS NETO, 221, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-227 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SOUZA DE ARAUJO (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)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000748-12.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 2 de março de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 2/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE JUARA-MT

* O Edital n° 2/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86614 Nr: 5588-92.2016.811.0018

 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: Jorge de Souza, Fábio Ferreira Macieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmirson Aparecido Franceschini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE VINICIUS SALATINO DE 

SOUZA - OAB:100323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença de fls. 96 transitou em julgado no dia 

20//11/2017, sem interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101319 Nr: 7429-88.2017.811.0018

 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: MFQ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a r. sentença de folha 45 transitou em julgado no 

dia 06/02/2018, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92617 Nr: 2968-73.2017.811.0018

 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): Valmir Martins Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Pedroso Marques - 

OAB:171.045, Washington Faria Siqueira - OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a r. sentença de folhas 51/52, transitou em julgado 

no dia 27/11/2017, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91555 Nr: 2438-69.2017.811.0018

 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: MAGGI- Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inova - Comércio de Máquinas e Serviços 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a r. sentença de folha 65 transitou em julgado no 

dia 07/12/2017, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 3103-85.2017.811.0018

 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: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, Nelson Pachoalotto - OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a r. sentença de folhas 63/64 transitou em julgado 

no dia 27/11/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 1087-61.2017.811.0018

 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: Goiazém-Goiania de Armazéns Gerais Ltda, Pedro 

Abraão Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce de Oliveira Silva Campos 

- OAB:12923, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB:8787

 Intimar o patrono da parte autora para pagar as custa ou retirar carta 

precatória exepedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86435 Nr: 5485-85.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Délcio Alves de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC)

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106341 Nr: 1327-16.2018.811.0018

 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: DdSM, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o acordo extrajudicial realizado foi 

juntado apenas em parte.

Diante disso, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, 

intimem-se os interessados, por intermédio da Defensoria Pública, para 

que sanem a regularidade acima apontada no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106528 Nr: 1427-68.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Alves Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Monitória na qual segundo se observa dos autos, o 

pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, 

sem eficácia de título executivo.

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil.

Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente inicial.

 Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 279 de 466



cumprir a obrigação referida na petição inicial, assim como pagar os 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, 

ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e 

de conversão automática do procedimento em executivo, lastreado em 

título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC).

Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC).

Conste, ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

cobrado, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 701, § 5º, c/c art. 916, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106540 Nr: 1431-08.2018.811.0018

 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: Ricardo Tadeu Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

GOIAS – DETRAN, Departamento Estadual de Transito do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o feito foi distribuído sem o devido 

recolhimento das custas e despesas processuais e que inexiste pedido de 

gratuidade na inicial.

 Diante disso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se o requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, anexando no 

feito a Guia de recolhimento das custas processuais com o respectivo 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC/2015).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106554 Nr: 1442-37.2018.811.0018

 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: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Frederich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.05 – As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público;06 – Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado.07 – Não havendo 

composição entre as partes e decorrido o prazo de contestação, intime-se 

a parte autora para que no prazo de 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.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74081 Nr: 3213-55.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Barbosa Jardim Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 18 (dezoito) PARCELAS 

PAGAS no importe de R$ 3.744,00 (três mil, setecentos e quarenta e 

quatro reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária 

pelo INPC desde a data do desembolso.Assim, extingo o presente feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar a parte requerida em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria 

Pública....Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 828-37.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 20 (vinte) PARCELAS 

PAGAS no importe de R$ 2.980,00 (três mil, setecentos e quarenta e 

quatro reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária 

pelo INPC desde a data do desembolso.Assim, extingo o presente feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar a parte requerida em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria 

Pública...Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63178 Nr: 612-13.2014.811.0018

 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: Laerte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 VISTOS, ETC.

Analisando detidamente os autos, em consulta ao Sistema Apolo, noto que 

há em tramitação uma Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por 

Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela Antecipada, sob o 

Código n. 62153, distribuída em 28/11/2013 – na 2ª Vara Cível desta 

Comarca, objetivando a nulidade do contrato realizado entre as partes, em 
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que Osvaldo Gildo entregaria à Laerte de Souza 26 (vinte e seis) vacas, e 

em pagamento pelas 26 (vinte e seis) vacas, Laerte, entregaria ao 

requerente 13 (treze) vacas leiteiras de boa qualidade.

Desse modo, verifica-se a necessidade de conexão entre as ações, 

mormente quando a matéria discutida na ação declaratória é prejudicial do 

objeto da presente, por influir diretamente nos pedidos do processo 

distribuído nesta Vara, sob o código 63178, evitando assim, decisões 

conflitantes. Desse modo, entendo conexas as ações, nos termos do art. 

55 do NCPC, in verbis:

“Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir”.

Nessa perspectiva, em se tratando de Juízo da mesma competência 

territorial a prevenção se firma por aquele que despachou em primeiro 

lugar, forte no art. 58 e 59 do NCPC, in verbis:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo.

Ante o exposto, RECONHEÇO a conexão dos processos, motivo que 

DETERMINO a sua reunião e o ENCAMINHAMENTO ao Juízo Prevento, ou 

seja, 2ª Vara desta Comarca.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90984 Nr: 2157-16.2017.811.0018

 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: Cicera Josefa dos Santos Silva

 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:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão retro, diga o autor no prazo legal quanto ao 

interesse na produção de provas, justificando sua necessidade, no prazo 

legal.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56205 Nr: 2437-60.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 52, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f.52-v. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31677 Nr: 330-48.2009.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz dos Santos - Comércio, José Luiz 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Loadyr da Silva 

Junior - OAB:6757B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 121, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 121-v. 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;d) Após, intimem-se o executado, que poderão 

apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da LEF);e) Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36634 Nr: 798-75.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdRC, CAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 57, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 58. 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;d) Após, intimem-se o executado, que poderão 

apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da LEF);e) Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61311 Nr: 3918-24.2013.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGSdP, SCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 28, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 56. 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;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 3705-18.2013.811.0018
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH GHEDIN ORLANDIN - 

OAB:OAB/SC34.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 261/262, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 263. 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;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, CPC);e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em igual prazo. Não havendo, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27771 Nr: 303-02.2008.811.0018

 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: TCdVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDdPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057, Jackson Nicola Maiolino - OAB:17.147/Mt.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 133/134, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de cálculo de f. 134-v. 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;d) Após, intimem-se o 

executado, que poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, CPC);e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em igual prazo. Não havendo, 

certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41387 Nr: 1826-44.2011.811.0018

 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: JdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON FLÁVIO RIBEIRO - 

OAB:3.080

 Código n° 41387

D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou 

voluntariamente a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em 

lei, resultando no inadimplemento do débito, aplicando-se o §1º do art. 523 

do CPC, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada 

no art. 835, I do CPC, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em 

conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 219, determinando a efetivação do 

bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na memória 

de cálculo de f. 228. 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;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32109 Nr: 462-08.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVAL - Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ederaldo Soares - 

OAB:4.181-PR, Mauro Zarpelão - OAB:5321-PR

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos iniciais, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a 

natureza da causa, o trabalho desenvolvido pela profissional e o local de 

sua prestação, nos termos do § 2º do art. 85 do diploma processual civil. 

Cadastre no sistema Apolo os novos patronos da parte requerida, 

conforme informações de f. 152.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60651 Nr: 3266-07.2013.811.0018

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: Rita Bonifácio Prachedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remo Ermano Dalpiaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Habilitação de Crédito proposta por Rita Bonifácio Praxedes, 

requerendo seja habilitado o crédito objeto da ação nos autos do 

arrolamento em anexo (código n° 56879).

Que a requerente possuía um crédito com o sr. Remo Hermano Dalpiaz. 

Realizada audiência de conciliação, entabulou-se o pagamento da dívida 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parcelados em vinte parcelas de R$ 

500,00 (quinhentos reais).

Foram pagas 08 (oito) parcelas, restando em aberto a importância de R$ 
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6.000,00 (seis mil reais).

Devidamente citada, a inventariante manteve-se inerte. Intimados os 

demais herdeiros, também se mantiveram inertes, mesmo sendo alertados 

que “... a omissão será considerada como assentimento tácito ao pedido” 

– f. 33.

Tratando-se de pedido de natureza eminentemente patrimônial, a omissão 

do ônus processual de contrapor-se ao pedido inicial, induz à 

concordância com o pedido da parte requerente.

Diz o artigo 642 da Lei Processual Civil:

Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do 

inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

(...) § 2º Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar 

habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em 

sua falta, de bens suficientes para o seu pagamento.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS tenho por homologar a presente 

habilitação para que surta efeitos próprios, determinando a separação dos 

valores descritos na exordial, R$ 9.640,84, que deverá ser corrigido 

monetariamente 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 do inadimplemento.

Custas pelo espólio requerido.

Inexistindo litigiosidade, deixo de condená-lo no pagamento de verba 

honorária.

Com o trânsito em julgado, trasladar cópia desta decisão para os autos em 

apenso, expedir o respectivo Termo de Separação de Bens, no valor 

indicado na exordial.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1755-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Buono

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67414 Nr: 3981-15.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino & Pilocelli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69543 Nr: 1078-70.2015.811.0018

 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: Mario Cesar Gobatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Geraldo Finco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99571 Nr: 6457-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a jutnada de 

petição dos reus, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70752 Nr: 1663-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos do Nascimento Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que caso queira, apresnte impugnação à 

contestação juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74696 Nr: 3536-60.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riolando Correa Souto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64560 Nr: 1879-20.2014.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, GAR, AAN, GAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono d aparte autora para que se manifeste no presente feito, 

no prazo legal, tendo em vista o pedido de desarquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, 

considerando a licença médica registrada no CIA nº 0016332-35.2018), 

redesigno a audiencia anteriormente marcada para o dia 25.04.2017, às 

13h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89322 Nr: 1328-35.2017.811.0018

 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: Francisco Schmitz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, 

considerando a licença médica registrada no CIA nº 0016332-35.2018), 

redesigno a audiencia anteriormente marcada para o dia 25.04.2017, às 

18h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91732 Nr: 2523-55.2017.811.0018

 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: Maria Ines da Silva Peres

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, 

considerando a licença médica registrada no CIA nº 0016332-35.2018), 

redesigno a audiencia anteriormente marcada para o dia 25.04.2017, às 

15h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90938 Nr: 2133-85.2017.811.0018

 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: Maria Moreira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, 

considerando a licença médica registrada no CIA nº 0016332-35.2018), 

redesigno a audiencia anteriormente marcada para o dia 25.04.2017, às 

16h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 1127-14.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Canuta da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, 

considerando a licença médica registrada no CIA nº 0016332-35.2018), 

redesigno a audiencia anteriormente marcada para o dia 25.04.2017, às 

14h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90949 Nr: 2136-40.2017.811.0018

 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: Maria Lusineide Magalhaes do Amaral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, 

considerando a licença médica registrada no CIA nº 0016332-35.2018), 

redesigno a audiencia anteriormente marcada para o dia 25.04.2017, às 

17h30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74270 Nr: 3305-33.2015.811.0018

 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: André Ítalo Gomes de Lima, Ana Paula Souza Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63178 Nr: 612-13.2014.811.0018

 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: Laerte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

 Recebo a presente ação conexa aos autos código 62153 em trâmite 

nesta Vara.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, 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- Intimem-se as partes. 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.

 2 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos.

3 - Após, caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69807 Nr: 1199-98.2015.811.0018
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 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan, Queila Silva do Carmo, 

José Roberto Pereira Alves, Fabio Alves Donizeti, Fatima Melim Mendes, 

Instituto Tupã, Zilton Mariano de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757

 Vistos etc.

I - Certifique se todos os requeridos já foram citados e apresentaram suas 

contestações.

II - Indefiro o pedido de aditamento da petição inicial, tendo em vista a 

ausência de imputação de ato ímprobo contra as pessoas que se pretende 

incluir no polo passivo do feito. Ora, o simples fato de assinar um ato 

administrativo, por si só, não torna o agente público que assinou o ato de 

gestão em ímprobo! Diante da falta de subsunção do fato à norma, indefiro 

o aditamento.

III - Manifestem-se as partes acerca das provas que pretendem produzir.

IV - Após, conclusos para designação de audiência.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 96353 Nr: 4763-17.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar Patrono da parte para que apresente os memoriais escritos, no 

prazo sucessivo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102804 Nr: 8189-37.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira se manifeste quanto 

a juntada de contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104558 Nr: 313-94.2018.811.0018

 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: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira, se manifeste quanto 

a juntada de contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100709 Nr: 7078-18.2017.811.0018

 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: DDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar a patrona da parte requerida da audiência designada para o dia 

07/03/2018, às 16hs00min, no Cejusc.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75155 Nr: 3753-06.2015.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimélia Violada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Schwertz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - 

OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondencia devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90476 Nr: 1895-66.2017.811.0018

 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: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNGdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97988 Nr: 5627-55.2017.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do sr. Oficial, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-69.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA FRANCIELLE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010327-69.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: NAIRA FRANCIELLE LIMA SANTOS REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do 
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pagamento do valor da condenação, que já fora levantado pelo 

promovente por meio de alvará, DECLARO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-88.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURISVALDO GABRIEL CANUTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010177-88.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME REQUERIDO: 

MOURISVALDO GABRIEL CANUTO DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Denota-se que a parte promovida não foi encontrada até o momento, 

sendo a parte autora intimada a apresentar o atual endereço daquele, 

ficando contudo, inerte. Sem delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, 

assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Diante do exposto, valendo-se do que dispõe o 

artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-94.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ALVES (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 04/04/2018 13:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-60.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000200-60.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: RAFAEL RAMOS PEREIRA REQUERIDO: SUBMARINO 

FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA., BANCO CETELEM S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Reclamação interposta na Secretaria do Juizado, 

em que a parte autora sustenta que contratou cartão de crédito junto às 

partes rés, com condição especial de anuidade gratuita “para sempre”; 

contudo, esse encargo vem sendo cobrado anualmente, conseguindo a 

isenção somente após reclamar. Narra que em 2017, veio a cobrança da 

anuidade, a qual custeou por receio de ter pendências junto à instituição 

financeira. Pleiteia a exclusão definitiva da cobrança da anuidade, e 

devolução em dobro do que foi pago. Em síntese, são a causa e pedir e 

pedidos neste feito. Nota-se que as promovidas foram regularmente 

citadas, conforme códigos de rastreamento e AR presentes no processo, 

mas deixaram de comparecer à sessão de conciliação. Somente a 

promovida Banco Cetelem apresentou contestação. Porém, a 

apresentação de defesa não supre o comparecimento obrigatório da parte 

na audiência, em conformidade com o enunciado 78 do FONAJE. Por tais 

razões, DECRETO a revelia das promovidas, na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. 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/2015, 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. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia das promovidas, do que se presume a veracidade dos 

fatos alegados, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, tenho que a hipótese é de procedência da 

demanda. A oferta das promovidas, ao qual o promovente aceitou, está 

comprovada nos e-mails anexados pelo mesmo. Consta neles, a 

transcrição de oferta de isenção da anuidade perpétua (“para sempre”) 

para quem contratasse o cartão até determinada data (31/07/2011), o que 

também foi comprovado nos referidos e-mails. Muito embora a defesa da 

promovida Cetelem não seja considerada no ato de decidir, ante os efeitos 

da revelia, afasto uma alegação contida na peça, e a incorporo na 

fundamentação: a de que a isenção estaria vinculada a uma compra de 

produto. Não consta na oferta das promovidas, qualquer ressalva clara e 

inequívoca de que o aderente ao cartão de crédito deveria efetuar alguma 

compra para conseguir a isenção de anuidade. O item 3 da oferta apenas 

informa que haverá um determinado desconto na compra de determinado 

produto se for adquirido com o cartão objeto da oferta (aderido até 

31/07/2011) e até referida data. Ou seja, ao que tudo indica, não há 

qualquer indicativo preciso de que, para conseguir a isenção perpétua da 

anuidade, deveria o autor comprar determinado produto. Isso, inclusive, 

não está nem claro nas informações. O art. 31 do CDC determina que a 

oferta e apresentação de produtos e serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas, dentre outras 

exigências, sobre suas características, preço, condições, dentre outros 

dados, tal como a exigência alegada pela ré. Porém, não é o que se 

afigura na oferta enviada ao autor por e-mail. Considerando ser o caso de 

contrato de prestação de serviços financeiros para uso de cartão de 

crédito, e que inexiste ou mesmo não estão claras as condições para 

aderência ao cartão de crédito com anuidade isenta perpétua, exceto que 

deveria contratar até certa data, incide aqui, a regra do art. 47 do CDC, eis 

que as cláusulas contratuais, em caso de obscuridade, dubiedade ou 
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contradição (conforme aponta doutrina e jurisprudência), devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Assim, em 

conformidade com o art. 30, combinado com o art. 47, ambos do CDC, 

como as promovidas ofertaram o cartão de crédito com vantagem 

promocional da isenção de anuidade “para sempre” (ou ao menos 

enquanto o autor possuir o cartão contratado), desde que aderido até 

31/07/2011, única exigência clara e comprovada, por consequência se 

obrigaram a prestar o serviço ofertado nessas condições, e assim 

cumpri-la. Então, não deve o consumidor ser cobrado por tal encargo, nem 

ser obrigado a contactar as promovidas para solicitar a isenção, se isso 

foi ofertado e ficou claro desde o início. Procedente portanto, o pedido de 

obrigação de não-fazer contido na inicial. De igual forma, procede o pedido 

de devolução em dobro do que já foi pago de anuidade de forma indevida, 

nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Ante o exposto, decreto 

da revelia das promovidas Submarino Finance e Banco Cetelem S.A., e 

JULGO procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR solidariamente as demandadas em OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

consistente em se absterem de cobrar anuidade de cartão de crédito do 

promovente, conforme ofertado (“para sempre”); b) CONDENAR 

solidariamente as demandadas ao PAGAMENTO do valor em dobro de tudo 

o que o promovente comprovadamente pagou a título de anuidade de 

cartão, acrescido de correção monetária pelos índices do INPC, a partir 

desta data, bem como de juros de mora em 1% ao mês a contar a citação. 

E por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intime-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-73.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010329-73.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP REQUERIDO: EDER 

SILVA DO NASCIMENTO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Denota-se que a parte 

promovida não foi encontrada até o momento, sendo a parte autora 

intimada a apresentar o atual endereço daquele, ficando contudo, inerte. 

Sem delongas, o artigo 53, § 4º, da Lei n. 9099/95, assim dispõe: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Diante do 

exposto, valendo-se do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei n. 9.099/95, 

EXTINGO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 

485, inciso III, do CPC/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-46.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ERLICH CHRISTOFOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 10/04/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-78.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010318-78.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: CLAUDIOMAR DA SILVA REQUERIDO: MERIDIANO - FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO 

PADRONIZADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do 

valor da condenação, que já fora levantado pelo promovente por meio de 

alvará, além da confirmação do exequente de que o débito foi adimplido, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado 

desta decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-76.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GIOVANI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010430-76.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: ANDRE GIOVANI NETO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do valor da condenação, 

que já fora levantado pelo promovente por meio de alvará, DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta 

decisão, e ao final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. Intime-se. Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA KARLA HOPPE OAB - SC48668 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 287 de 466



Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000042-68.2018.8.11.0018 EXEQUENTE: LUZIA SANTANA EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A SENTENÇA Relatório dispensado nos termos 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Liquidação de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 – na Segunda Vara Cível da Comarca do 

ACRE, proposta pela exequente em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA (TelexFree). Pois bem, a competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. Nesse 

sentido, ressalte-se que o Juizado Especial é incompetente para promover 

a execução e/ ou liquidação de sentença constituída no âmbito de 

jurisdição comum. Com efeito, o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, assim 

dispõe: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 1º Compete ao Juizado Especial promover a 

execução: I - dos seus julgados; No mesmo sentido, o art. 516 do NCPC 

prevê que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I – 

os tribunais, nas causas de sua competência originária; II – o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III – o juízo cível 

competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de 

sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo 

Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo 

juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo 

juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não 

fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao 

juízo de origem. No que diz respeito à competência nas ações coletivas, a 

Lei da Ação Civil Pública assim preceitua no seu art. 21: Art. 21. 

Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. Os artigos 98, §2º e 101 do CDC - 

dispositivos do Título III -, assim dispõem: Art. 98. A execução poderá ser 

coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, 

abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em 

sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras 

execuções. (...) § 2º É competente para a execução o juízo: I – da 

liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução 

individual; II – da ação condenatória, quando coletiva a execução. (...) Art. 

101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e 

serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste titulo, serão 

observadas as seguintes normas: I – a ação pode ser proposta no 

domicílio do autor; Destarte, da simples leitura dos artigos acima citados, 

nota-se que, no Juizado Especial, é cabível apenas a execução e/ou 

liquidação de sentença de seus próprios julgados, não sendo competente 

para processar os títulos executivos judiciais constituídos por outras 

jurisdições. De mais a mais, infere-se que é competente para processar 

execução e/ou liquidação de sentença de título judicial oriundo de ação 

coletiva tanto o juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de 

jurisdição quanto o juízo do domicílio do credor, como no presente caso, 

de forma que inclusive essa questão já restou esclarecida na própria 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca do 

Acre. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar a presente liquidação de sentença, nos termos do 

artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 516 do NCPC, artigo 

98, § 2º, incisos I e II, e art. 101, inciso I, esses dois último do Código de 

Defesa do Consumidor, e, consequentemente, julgo extinto o processo 

nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86721 Nr: 86-41.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvo Rodrigues Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos em correiçãoTrata-se de resposta à acusação apresentada pela 

defesa do acusado Dalvo Rodrigues Damaceno. 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 julho de 2018 

às 14h00min. 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.: 61808 Nr: 4430-07.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Santos Meressiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Diante do exposto, em razão da ausência de materialidade, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para absolver Tiago Santos Meressiano, da 

prática do crime descrito na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.Atente-se o zeloso gestor às seguintes 

providências:Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao 

Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, 

bem como ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia 

de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos 

autos, as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da 

extinção da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via 

Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a 

maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão 

que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. (redação alterada 

pelo Provimento nº 12/2015-CGJ).Após, certifique-se o trânsito em julgado 

e remeta o feito ao arquivo com as baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 88536 Nr: 936-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Bruno Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 
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Setolin - OAB:18930/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado Marlon Bruno 

Rodrigues pela prática do delito de lesão corporal seguida de morte (art. 

129, § 3º do Código Penal), de modo que passo a dosar a pena a ser 

aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma 

Penal.DOSIMETRIA.Em relação ao crime imputado ao denunciado, 

considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. [...].Considerando 

a presença de uma circunstância judicial desfavorável fixo, como medida 

razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a 

pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.Reconheço a atenuante da 

confissão e a agravante da reincidência. Nesses casos, entendo que tais 

circunstâncias se equivalem devendo ser compensadas, razão pela qual 

mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão.Não há causas de 

aumento ou diminuição da pena.Pena DefinitivaFIXO, PORTANTO, A PENA 

DO ACUSADO MARLON BRUNO RODRIGUES EM 5 (CINCO) ANOS DE 

RECLUSÃO.Nos termos do art. 44 do Código Penal, não cabe substituição 

da pena em razão da pena arbitrada ao delito. Da mesma forma, descabe 

o sursis.Considerando a existência de uma circunstância desfavorável ao 

acusado bem como a reincidência do condenado e a pena ao final 

aplicada, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena 

(artigo 33, § 2º, alínea “b” do CP).O réu poderá apelar em liberdade, 

porquanto não há razões para seu imediato encarceramento, haja vista 

que respondeu ao processo solto. Após o trânsito em julgado, 

expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça 

Eleitoral, e demais órgãos competentes.Condeno o réu ao pagamento de 

custas.Certificado que for o trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT 

e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de 

Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, arquive-se em 

definitivo.Ciência ao Representante do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86721 Nr: 86-41.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvo Rodrigues Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 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”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Ademais, o próprio réu, em seu depoimento na fase inquisitorial, afirmou 

que a arma é de sua propriedade, porém não tem nenhuma documentação, 

fato este que o impossibilita de reaver a arma futuramente, eis que é 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80884 Nr: 2381-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Marcos Pulgo Baioto, Jose Ribamar 

Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE BASSANI - 

OAB:17446-B/MT

 Vistos.Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA como 

incurso no artigo 12 da Lei 10826/03 e em desfavor de VANDERLEI 

MARCOS PULGA BAIOTO como incurso no artigo 14 da lei 

10826/03.Devidamente intimada, a defesa do acusado Vanderlei 

apresentou resposta à acusação, [...] Tendo em vista que os documentos 

presentes nos autos demonstram evidências da prática do delito pelo 

acusado, é imperioso a abertura do processo criminal. [...] Dessa forma, 

designo o dia 03 de abril de 2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.Intime-se o acusado e as testemunhas 

arroladas. [...] Quanto ao réu José Ribamar, solicite o cumprimento da 

missiva ou expeça-se nova carta precatória para que o Juízo deprecado 

designe audiência de proposta de suspensão condicional do processo, 

nos termos da cota ministerial. No mais, 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: 

[...] Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não 

se faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) 

arma(s) apreendida(s) ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 

10826/03 e da Resolução nº 134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de 

boa-fé, promova a restituição, conforme preceitua o art. 119.Ciência ao 

Ministér io Públ ico.Cumpra-se, expedindo o necessár io.Às 

providências.Juara-MT, 07 de fevereiro de 2018.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98138 Nr: 5692-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Musialak Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Vistos em correição, etc. substituo a pena privativa de liberdade em duas 

restritivas de direito, consistentes em duas dações em pagamento em 

favor da Escola Militar Tiradentes, quais sejam, um aparelho de televisão 

49 polegadas, full HD, LED, smart; e dois aparelhos de ar condicionado de 

24 mil BTUs, que devem ser entregues no prazo de 45 dias e comprovada 

a entrega no mesmo prazo. Com a comprovação, retornem os autos à 

conclusão para analise da extinção da punibilidade. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 58875 Nr: 1383-25.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Silas Alves

 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

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux., passo à 
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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”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituinão, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 25 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65470 Nr: 2626-67.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Cód. 65470

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”.

Compulsando os autos, verifico que o acusado responde pelo crime 

previsto no art. 12 da Lei n. 10826/03, uma vez que o registro da arma de 

sua propriedade estava vencido à época dos fatos.

Sendo assim, intime-se o acusado, pessoalmente, 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 30 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75930 Nr: 190-67.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 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”.

Compulsando os autos, verifico que a(s) arma(s) apreendida(s) não se 

faz(em) mais necessária(s) para o deslinde da causa, visto que até o 

momento as partes não manifestaram eventual interesse ou não é possível 

reavê-las por falta de comprovação da propriedade ou, ainda, por ser 

produto de crime.

Sendo assim, determino o encaminhamento da(s) arma(s) apreendida(s) 

ao exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10826/03 e da Resolução nº 

134/2011-CNJ, ou, em caso de terceiro de boa-fé, promova a restituição, 

conforme preceitua o art. 119.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67556 Nr: 73-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Carla da Costa Zorzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana ABud Chaud - 

OAB:9377, Wladis Borsatto Kuviatz - OAB:10688 MT

 Cód. 67556

Vistos.

Designo audiência para oferecimento da proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 06 de julho de 2018, às 16h00min (MT).

 Intime-se o acusado, advertindo-o que deverá comparecer à audiência 

acompanhados de advogado, na impossibilidade de fazê-lo ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Juara/MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98138 Nr: 5692-50.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Musialak Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Vistos etc,

Trata-se de executivo de pena do recuperando Alexandre Musialak 

Santos Lima condenado a pena de 2 (dois) anos e quatro meses de 

reclusão e 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime de falsidade 

ideológica e 8 (oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa pela 

prática do crime previsto no artigo 46, caput, da Lei 9.605/98

Em audiência admonitória este Magistrado substituiu a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, consistente em duas dações em 

pagamento em favor da Escola Militar Tiradentes.

Conforme documento de ref. 36, o recuperando cumpriu integralmente a 

pena imposta.

Com vista dos autos a Promotora de Justiça atuante nesta Comarca 

pugnou pela extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral da 

pena (ref. 39).

É o relato. Fundamento
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DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que ficou comprovado que o 

reeducando cumpriu as condições fixadas na audiência admonitória de 

ref. 33, sendo certo que não há nos autos nenhuma informação quanto à 

transgressão das regras impostas, conforme bem explanado pelo órgão 

Ministerial, razão pela qual a extinção da punibilidade é medida que se 

impõe.

 DISPOSITIVO:

Ante o exposto, declaro, por sentença, extinta a pena aplicada ao 

reeducando Alexandre Musialak Santos Lima, qualificado nos autos, bem 

como todos os efeitos dela emergentes, nos moldes do art. 109 da Lei n. 

7.210/84.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

No que se refere a pena de multa, determino a confecção do cálculo e a 

intimação do recuperando para efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, caso não seja adimplida, nos termos do artigo 1.599 da CNGC 

determino que seja enviada cópia da sentença à Procuradoria da Fazenda 

Pública para promover à execução, atentando-se o senhor gestor as 

determinações contidas na CNGC, seção 28, artigo 573.

Ciência ao Ministério Público.

Após o cumprimento da determinação supra, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 82445 Nr: 3202-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Arsenio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc,

Considerando que na data aprazada para a realização da presente 

audiência este Magistrado participará do último módulo - 4ª Turma do 

“Programa de Pós-Graduação – MBA – em Poder Judiciário”, na cidade de 

Cuiabá, redesigno a audiência para o dia 13 de julho de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as testemunhas para que compareçam a audiência acima 

designada, devendo constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Cientifique-se o Ministério Público

Intime-se a defesa do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66405 Nr: 3318-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, e com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado 

Magno Rosinki dos Santos pela prática do delito de lesão corporal no 

âmbito das relações domésticas. Com relação ao crime de ameaça, 

extingo a punibilidade de Magno Rosinki dos Santos, com fulcro no art. 

107, inciso V, do Código Penal, em razão da prescrição. [...].Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de 

detenção. [...], deve o réu cumprir 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção pela prática do crime de lesão corporal, por duas vezes, 

praticado em desfavor de vítimas diferentes.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 benefício do “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. [...]

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY C.F.GOELZER - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001104-59.2017.8.11.0025 Vistos etc. 

Indefiro o pedido de designação de audiência para semana nacional de 

conciliação e mediação, uma vez que não haverá tempo hábil para o 

cumprimento da citação do requerido, sendo assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de março de 2018 ás 16:20 horas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína, 08 de junho de 2017. 

Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001146-11.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: GEISIANE DA SILVA CESARIO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS ETC. 

Considerando que este Magistrado está respondendo cumulativamente 

pela Vara Única da Comarca de Brasnorte e pela Primeira Vara desta 

Comarca e, ainda, pelo fato haver necessidade de readequar a pauta de 

audiências, REDESIGNO a audiência anteriormente designada (id. 

10739526) para o DIA 06 DE ABRIL DE 2018, ÀS 14:00 HORAS. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se com urgência. Às providências. Juína, 23 de janeiro 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001534-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO ANTONIO MARCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida, na pessoa de seu rAdvogado, de todo o teor da 

decisão contida na id. nº 11576699, para, em querendo, manifestar no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 133647 Nr: 4870-40.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO BATISTA DE SOUZA, ERENICE VENTURA 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 DESPACHO FL. 36: "Vistos etc. Recebo os presentes embargos à 

execução e, com fulcro no art. 919, do CPC e do princípio da aplicação 

imediata da lei processual, deixo de atribuir efeito suspensivo. INTIME-SE a 

parte embargada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920, inciso I, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 114477 Nr: 5637-49.2015.811.0025

 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: JSCDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

JUNTADAS ÀS FLS. 138/142.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38703 Nr: 2619-98.2007.811.0025

 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: FERNANDO JORGE PERALTA, ANTONIO CARLOS 

PERALTA, BASÍLIO FAUSTO PERALTA, FERNANDO JORGE PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI, GETULIO 

JUNQUEIRA VIEGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES JUNTADAS PELA PERITA 

ÀS FLS. 441/442.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47721 Nr: 2283-26.2009.811.0025

 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: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEDRO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA SIMÕES PESSOA - 

OAB:OAB/SP 112.202, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 

331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 DESPACHO FL. 165: "Vistos etc. A requisição judicial para busca de 

endereço do executado junto ao sistema bacenjud constitui medida 

excepcional, justificando-se nos casos em que a parte exequente 

comprova ter envidado todos os esforços e meios administrativos 

disponíveis para consegui-lo, o que não ocorreu. Assim sendo, indefiro o 

pedido retro."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122668 Nr: 3041-58.2016.811.0025

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIZEDEQUE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 43: "Vistos etc. Indefiro o pedido retro, tendo em vista o 

lapso temporal decorrido desde seu protocolo. Outrossim, intime-se a 

parte requerente para manifestar o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção dos autos sem resolução do mérito. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123045 Nr: 3276-25.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456-A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, OU A 

RETIRE EM SECRETARIA PARA CUMPRIMENTO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 103249 Nr: 3985-31.2014.811.0025

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE RECREATIVO - JUINA CLUBE, ALMIR 

JOSÉ LENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FL. 

99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106166 Nr: 658-44.2015.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO DE SOUSA, ELSON 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, DAVID MENDES RIBAS, GILMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO AUTO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE JUNTADO ÀS FLS. 88/92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122415 Nr: 2871-86.2016.811.0025

 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: JOAQUIM EZACA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561, FRANCISCO VALTERLIN MARTINS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 315.010, LUAN VIEIRA BARRETO - OAB:OAB/SP 195247E, 

LUÍZ AUGUSTO GUGLIELMI EID - OAB:OAB/SP 166567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 DESPACHO FL. 123: "Vistos etc. Procedo nesta data a assinatura digital 

do Alvará Eletrônico e devolvo o feito à secretaria para as providências 

necessárias. Outrossim, no tocante ao saldo remanescente, intimem-se as 

partes para manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 1866-63.2015.811.0025

 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: PAULO CESAR ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO ÀS FLS. 89/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110354 Nr: 2727-49.2015.811.0025

 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: CLAUDENILSO BATISTA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

JUNTADO ÀS FLS. 89/97.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101854 Nr: 2811-84.2014.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAKELLEN PRADO MACHADO - 

OAB:18265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUVENIL DA SILVA SANTOS, Cpf: 

99542749104, Rg: 12116394, Filiação: Ilson Soares dos Santos e Maria da 

Silva Santos, data de nascimento: 07/08/1975, brasileiro(a), natural de Rio 

Vermelho-MT, solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E DA 

TAXA JUDICIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R$ 507,14 (QUINHENTOS E SETE 

REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONFORME CERTIDÃO DE CÁLCULO 

DE FL. 45 DOS AUTOS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA 

ATIVA/PROTESTO. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA 

PAGAMENTO DOS VALORES SUPRACITADOS PODERÁ SER OBTIDA NO 

SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home.

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 RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 23 de fevereiro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108950 Nr: 2061-48.2015.811.0025

 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: MARLENE PEREIRA FERREIRA, DEURI ROSA DA SILVA, 

JURACI ALVES DO NASCIMENTO, JORGE JOSÉ DANTAS FILHO, 

EUCLIDES PORTELA DA SILVA, HELENA DE LUCA ARMANI, ALBERTO 

PEREIRA DE MELLO, JACI DE FÁTIMA MARCEL, JOÃO MOTA BONFIM, 

APARECIDO AVELINO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93831 Nr: 2003-16.2013.811.0025

 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: LEONARDA NEVES DE OLIVEIRA, AMOS NEVES DE 

OLIVEIRA, LEONARDA NEVES DE OLIVEIRA, ADASSA NEVES DE 

OLIVEIRA, KPNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO JBS AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:10.032/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AQUILES TADEU 

GUATEMOZIM - OAB:OAB/SP 121377

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56396 Nr: 2677-96.2010.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO VALE 

JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JOSÉ SCHWERZ - 

OAB:12.254 SC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR DA SILVA DANTAS - 

OAB:19755/MT, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT

 Diante do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos da 

PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82253 Nr: 2083-48.2011.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO, JOSÉ 

ANTUNES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS, SÃO BENEDITO 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O, RUTH EMANUELLE BOURET SANT'ANA NOGUEIRA - 

OAB:18198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96240 Nr: 4628-23.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARALD FEY JÚNIOR, ALMERI JOVITA RIGODANZO 

FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 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 

PENHORA E INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) SETOR DE SERVIÇOS. 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.: 113089 Nr: 4350-51.2015.811.0025

 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): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 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) 

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.: 89464 Nr: 3670-71.2012.811.0025

 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: ROSIMEIRA RIBEIRO DOS SANTOS HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO RELATÓRIO JUNTADO ÀS 

FLS. 104/105.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90814 Nr: 5163-83.2012.811.0025

 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: IVANETE MARCIA WIEBBELING

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

 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: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109781 Nr: 2475-46.2015.811.0025

 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: CONTASSE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JUINA 

LTDA, IRACY MAITELLI ARMELLIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE JUINA, JOSE LINO 

MARTINEZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Armeliato - 

OAB:11.372/MT, MÁRCIA APARECIDA DAVID - OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108827 Nr: 1996-53.2015.811.0025

 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: ODÁRIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS PERICIAIS LANÇADA À FL. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89659 Nr: 3897-61.2012.811.0025

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 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:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110239 Nr: 2678-08.2015.811.0025

 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: GERALDA BRASILINA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844 OAB/SP

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS ÀS FLS. 124/126.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000015-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. A. -. M. (RÉU)

A. R. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que foi agendada a audiência de conciliação, para o dia 

14/03/2018 ás 15h 00, oportunidade na qual será realizado a coleta de 

material genético das partes. Certifico ainda, que foi Protocolada a Carta 

Precatória para comarca de Itiquira- MT, através do Sistema Malote Digital, 

com o n° 8112018320152. FRANKLIN J. ALVES BASTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122922 Nr: 3209-60.2016.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R SECAFEN CIA LTDA ME, REGINALDO 

SECAFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 122922

SENTENÇA

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação Monitória proposta por JORGE SOARES DE OLIVEIRA 

em desfavor de R. SECAFEN & CIA LTDA-ME, já qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 13/27.

O requerido foi devidamente citado, conforme certidão do oficial de justiça 

à fl.44.

 Empós, embargos monitórios às fls. 47/48.

Ressai dos autos que as partes resolveram por fim ao litígio, entabulando 

acordo amigável. Em razão da presente transação, requerem a 

homologação do presente acordo (f.49).

Após, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, 

por si ou por procuradores, detêm poderes específicos para transigir, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal.

 Cabível, pois, a sua homologação judicial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Custas judiciais e despesas processuais pro rata.

Tendo em vista que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa sentença e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 26 de fevereiro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 57553 Nr: 3839-29.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - 

ME, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Advogado da Parte Autora, para que forneça no prazo de 05 

(cinco) dias, o novo endereço da parte requerida, conforme certidão do 

Oficial de Justiça Fls.51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105114 Nr: 97-20.2015.811.0025

 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: DENILDO LOPES DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISLAINE ALVES DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Considerando a necessidade de 

readequar a pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de 

Juína/MT, entendo por bem redesignar a audiência anteriormente 

agendada, para o dia 10 de abril de 2018, às 15h00min. Procedam-se as 

citações e intimações necessárias. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. Juína/MT, 20 de fevereiro de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito em Substituição Legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 57962 Nr: 4251-57.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHONNY WELISSON DE OLIVEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 "DESPACHO Vistos em correição. 1. Defiro o pedido de desarquivamento 

dos autos

2. Expeça-se a certidão de honorários em favor da defensora dativa - Dr. 

Andréia Oliveira Lima, inscrita na OAB/MT 6283B - n s termos do Prov. 

09/2007-CGJ e intime-a para retirar a certidão na Secretaria Judicial no 

prazo de 05 (cinco) dias. 3. No mais, verifico que o presente feito trata-se 

de ação penal, portanto remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja redistribuído à Terceira Vara desta Comarca. Às providências. 

Juína/MT, 5 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90263 Nr: 4571-39.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. Em harmonia com o representante do “Parquet”, nos termos do 

artigo 118 da LEP, havendo informação de que o recuperando abandonou 

o comprimento da pena em Sorriso-MT, havendo notícia, inclusive, de que 

foi preso nesta comarca por crime de tráfico, NÃO ACOLHO sua 

justificativa apresentada e PROMOVO a REGRESSÃO DEFINITIVA de 

MARCELO CAMPOS DE SOUZA para o REGIME FECHADO. Por via de 

consequência, DECRETO A PERDA proporcional dos DIAS REMIDOS, na 

razão de 1/3, isso porque a prisão em flagrante envolveu além de suposta 

embriaguez ao volante, também porte de arma de fogo, punhal e munições. 

REALIZE-SE CÁLCULO imediatamente, ENCAMINHANDO-SE cópia ao 

recuperando. Após, INTIMEM-SE as partes para manifestação sobre o 

cálculo. SIRVA a presente como Mandado de Prisão Preventiva, 

alimentando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, 

cumprido nesta oportunidade. SIRVA A PRESENTE COMO OFÍCIO à 

Autoridade Policial para encaminhamento do custodiado ao CDP Local. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133703 Nr: 4907-67.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: 

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa 

supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO 

RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige 

certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias 

extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” 

superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na 

razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário 

Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a 

justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao 

indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado 

receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos 

autos, o ato processual em questão envolve a realização de audiência 

envolvendo acusado com histórico de de crime de HOMICÍDIO, cuja 

VIOLÊNCIA é ínsita à elementar fática do tipo penal, elementar que já 

sinaliza a existência de “boas razões” para a “apreensão quanto a 

possível dano”, quadro que se consolida ao levar em conta a FALTA DE 

SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com apenas um policial 

militar para guarnecer todo esse espaço público, englobando duas varas 

cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de conciliação e um juizado 

especial. Aliás, a insegurança é manifesta no próprio “layout” da sala de 

audiência, cujas dimensões reduzidas posiciona os indiciados há menos 

de um metro da escrevente e menos de 2 metros o separa do juiz e do 

promotor de justiça. Portanto, conclui-se ser necessário o uso da algema, 

atendendo, portanto, a primeira etapa concreta da técnica de 

proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO implica saber se existe 

outra medida tão ou mais eficaz que o uso da algema, sem as implicações 

negativas que motivaram a criação da súmula. Sim, teria, mas somente se 

houvesse construção de espaço público adequado para afastar o risco 

antevisto no próprio enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro 

SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 

06/06/2013), “não obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) 

nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente 

fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos 

no próprio enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir 

prédios adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do 

juiz, envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas 

atribuições, cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de 

proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de 

um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a 

“integridade física” do acusado e demais interlocutores que atuam na 

audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e 

advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso 

excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade 

física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente 

concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, 

pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, 

diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do 

processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista 

fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o 

grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse 

ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 

(STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em 

violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de 

fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das 

algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo 

reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da 

sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos 

fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no 

curso desta audiência. CUMPRA-SE”.

Já havendo alegações finais pelo MP (arquivo em áudio). Após a audiência 

pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. De proêmio, 

considerando a ausência de Defensor Púbico lotado nesta Comarca, 

NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Jerry Adriane de Oliveira, 

oportunidade em que ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. Desde já DECLARO ENCERRADA a 

instrução criminal e REMETO às partes às alegações finais, no prazo legal, 

restando pendente as alegações finais da Defesa. SAEM os presentes 

intimados. INTIME-SE o advogado anteriormente nomeado. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117639 Nr: 14-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO JUVENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 
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- OAB:13443/MT

 Vistos. Decorrido o prazo da precatória, INTIMEM-SE as partes para 

alegações finais, no prazo legal, iniciando-se pelo MP. SAEM os presentes 

intimados. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131249 Nr: 3332-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu 

REINALDO MARQUES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incursos 

no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, para que seja submetido a 

julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO 

PARCIALMENTE ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória 

deduzida nesta ação penal.Ressalto que nesta decisão de pronúncia 

limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo 

Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos 

jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não 

dessa acusação.V. DA FASE DO ART. 422 DO CPPPreclusa esta decisão, 

considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase 

do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).Após, 

CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.VI. DA MANUTENÇÃO 

DA PRISÃOQuanto à prisão preventiva, embora não haja pedido, 

revisitando o aporte fático, entendo inexistir fatos novos a justificar a 

alteração da decisão anterior (f. 79), cujas razões faço referência “per 

relationem”. INTIMEM-SE as partes.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES, PEDRO JUNIOR 

SIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos, A Defesa dos acusados Joicemara Baltazar de Moraes, Pedro 

Junior Siara e Mailson José de Souza, reiterou (arquivo em áudio) o pedido 

de liberdade provisória, sob o argumento de encerramento da instrução 

processual, bem como que os acusados não oferecem risco à aplicação 

da lei penal, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente. 

(...) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos, MANTENDO a prisão preventiva 

dos acusados. (...) Por fim, anoto que o processo já se aproxima da fase 

de prolação de sentença, oportunidade em que serão reanalisados os 

motivos que ensejaram a prisão dos acusados. Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de liberdade provisória formulado pelos acusados, remetendo-se 

às partes às alegações finais, no prazo legal, restando pendente as 

alegações finais da Defesa. Após, CONCLUSOS para sentença, 

imediatamente. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES, PEDRO JUNIOR 

SIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAREM AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, CONFORME 

DETERMINADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130705 Nr: 2980-66.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL FERREIRA LIMA como incurso 

nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, do CP do Código Penal. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO imediatamente em liberdade 

RAFAEL FERREIRA LIMA, salvo se por outro motivo estiver preso, 

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 do réu, bem 

como informe ao acusado que sua liberdade não significa o fim do 

processo, já que condenado deverá cumpri-lá tão logo transcorrer o 

trânsito em julgado.EXPEÇAM-SE as certidões de honorários determinada 

à f. 75 e 96, DEVENDO ser descontado dos honorários arbitrados à f. 75 o 

equivalente ao que foi arbitrado de honorário à f. 96, 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.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Código: 132579

Vistos,

DESIGNO o dia 21/03/2018, às 15h30min 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, 1 de março de 2018

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Éder 

Medeiros, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) 

no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas. Insistindo a Defesa na oitiva da 

testemunha faltante, DESIGNO nova audiência para o dia 21/03/2018, às 

14h20min. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 23/03/2018, às 16h. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82708 Nr: 2661-11.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, Fernando Borges 

Pereira; Ailton Oliveira Silva e Marcos Antonio de Lima, tendo em vista a 

certidão negativa de fls. 175 (verso)/196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82708 Nr: 2661-11.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS, AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifese ainda, acerca do endereço das testemunha, Rodrigo Lopes da 

Silva, tendo em vista a certidão negativa de fl. 189 (verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95132 Nr: 3386-29.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANI DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REU, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105183 Nr: 144-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEIZOM FERREIRA, FRANK DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 30578 Nr: 2152-90.2005.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112580 Nr: 3948-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CASARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

DESENTRANHE-SE a petição de fl. 772/773, tendo em vista que refere-se 

ao processo sob cod. 117995. No mais, DEFIRO o pleito da defesa (fl. 

811-815). Para tanto, REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do 

Júri) para o dia 27/03/2018, às 09h.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98792 Nr: 195-39.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

Diante da juntada da Guia de Execução Penal (autos sob o Código n. 

131752), com fulcro no art. 86, II, do CP c/c art. 140, caput, da LEP, 

REVOGO o LIVRAMENTO CONDICIONAL e DETERMINO o retorno ao regime 

mais severo (fechado), MANTENDO-O na prisão em que se encontra.

PROCEDA-SE a REALIZAÇÃO de CÁLCULO para liquidação das penas, 

nos termos do art. 142 da LEP.

Após, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação, 

conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3918-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Diante do ofício aportado aos autos, oriundo da Diretoria do Foro desta 

Comarca, dando conta de que a Empresa de DNA Vida negou o pedido de 

cortesia, DETERMINO que o Sr. Gestor promova o agendamento pela 

POLITEC - Perícia Oficial de Identificação Técnica para realização do 

referido exame de DNA.

CUMPRA-SE, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 98792 Nr: 195-39.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216
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 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 573 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 600.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (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 

09/03/2018 às 12:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON MARQUES FURTADO (EXECUTADO)

 

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 13:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010025-53.2015.8.11.0025

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:

SHEILA OLIVEIRA BERTALIO (EXECUTADO)

 

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 13:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HALISON LINO LIMA (EXECUTADO)

 

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 13:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-88.2016.8.11.0025

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:

OSVALDO DONATO (EXECUTADO)

 

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 13:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010147-03.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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 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: 1001227-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E FREIRE LTDA-ME (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 14:10. 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: 1001250-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALVES MARTINS (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 14:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000930-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL CORRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 14:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000928-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVALDO FRANCELINO BORGES (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 
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seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

23/03/2018 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: 8010473-26.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARQUES MACEDO (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 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: 1000710-86.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SIQUEIRA (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 15:00. 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: 8010177-38.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCONLEDIO ZAMBONI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 10:00. 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: 1000774-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT0005943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD BARCELO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 12:10. 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: 8010249-54.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 13:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001041-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA & SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDIO NORTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 13:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001426-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 13:30. 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: 1000304-65.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CLAUDIA BANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

20/04/2018 às 13:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-87.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Em análise aos fólios, percebo que a parte 

requerente informa a desistência da demanda, pugnando pela 

homologação desta, nos moldes do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Em face 

do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do NCPC. Deixo de condenar em custas 

processuais e honorários advocatícios. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IDENE BOTELHO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para réplica, consignando o prazo de 

05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à 

Juíza Leiga para elaboração do projeto de sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D'Oeste/MT, 22 de fevereiro de 2018 . Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do cumprimento da obrigação informado, bem como 

requeste o que entender de direito, sob pena de concordância tácita com 

valor depositado pela parte ré. Estando concorde a parte autora, ou 

transcorrido o prazo assinalado in albis, expeça-se o competente alvará 

de levantamento, arquivando-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste, 01º de março de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. A desídia da parte autora culminou na integral 

frustração do procedimento, impedindo que o processo atingisse 

satisfatoriamente o seu objetivo. A parte promovente, apesar de intimada 

para dar prosseguimento ao feito, cumprindo diligência que lhe competia, 

não o fez, quedando-se inerte. De fato, restou patente nos autos o 

desinteresse da parte requerente em dar prosseguimento ao processo. 

Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito. 

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 

23 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de endereço 

válido da parte autora, posto que o acostado é datado do ano de 2016. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 

do NCPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me 

conclusos. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VILAS BOAS ARGUELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que não se encontra acompanhada do demonstrativo 

do suposto débito indevido, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do Novo CPC. Cumpra-se. Após, voltem-me 

conclusos. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de endereço 

válido da parte autora, posto que o acostado é datado do ano de 2016. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 

do NCPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me 

conclusos. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000036-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES N DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que a parte requerida não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino a conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. DEFIRO a penhora on line da quantia de R$ 

8.725,96 (oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e seis 

centavos), requerida pela parte exequente nos presentes autos, a ser 

realizada nas contas em nome da executada Companhia Energética do 

Ceará - COELCE, CNPJ nº 07.047.251/0001-70, e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de fevereiro 
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de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE IZAIAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de endereço 

válido da parte autora, posto que o juntado é datado do ano de 2016. 

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 

do NCPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me 

conclusos. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RUFINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CASSIANA DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN GUSTAVO TELES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEORIANE DE FATIMA RUYS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 
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complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNA MENACHE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que os documentos pessoais, comprovante de 

endereço e procuração não se referem à parte autora. Assim, INTIME-SE 

o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou 

a complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORVANI APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIZI SOARES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO/CÓD. Nº Vistos, etc. Compulsando os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta 

comprovante de endereço válido da parte autora, posto que o acostado é 

datado do ano de 2015. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial, 

nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Após, voltem-me conclusos. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENIMARA LOURENA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ETE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 
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em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CARVALHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANIA MOURA MUNHOZ 01156184142 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ RIBEIRO SOUZA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 01º de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GIANINI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 01º de março de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11884827, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 30 de Maio de 2018 às 16h00min. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000068-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ARDAIA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11882459, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 30 de Maio de 2018 às 16h30min. 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11883899, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 30 de Maio de 2018 às 17h00min. 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: 1000089-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ARAUJO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11907216, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 25 de Abril de 2018 às 14h30min. 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: 1000090-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11907403, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 25 de Abril 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: 1000099-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA COITINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11929980, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 02 de Maio de 2018 às 14h30min. 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: 1000100-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA COITINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11930612, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 02 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: 1000107-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11934571, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 09 de Maio de 2018 às 13h00min. 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: 1000109-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUSTODIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11935557, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 09 de Maio de 2018 às 14h00min. 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: 1000110-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DA SILVA LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11964530, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 09 de Maio de 2018 às 14h30min. 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: 1000125-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11968382 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 16 de Maio de 2018 às 16:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXISANDRO PAULINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11964807, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 09 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: 1000126-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAIVA BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11969043 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 16 de Maio de 2018 às 16:30 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11965209, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 09 de Maio de 2018 às 17h00min. 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: 1000118-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO NESTOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11965493, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 15 de Maio de 2018 às 13h00min. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11897457 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 05 de Junho de 2018 às 15:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11965656, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 16 de Maio de 2018 às 13h30min. 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 
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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: 1000128-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11969600, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 16 de Maio de 2018 às 17h30min. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFIS DA SILVA TAMBOLIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11898000 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 05 de Junho de 2018 às 15:30 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES ALEX ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11974835, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 23 de Maio de 2018 às 14h30min. 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: 1000022-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO RODRIGUES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11985990, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 03 de Abril de 2018 às 16h00min. 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: 1000180-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILZA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11987123, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 29 de Maio de 2018 às 17h30min. 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: 1000091-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA ANEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11921490, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 25 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: 1000182-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11988002 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 30 de Maio de 2018 às 15:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-33.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA ANEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11921490, bem como para RETIFICAR a data de realização 

da audiência de CONCILIAÇÃO, sendo que a mesma está designada para 

o 25 de ABRIL 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: 1000093-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11924108, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 25 de Abril de 2018 às 16h30min. 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: 1000097-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11928103, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 02 de Maio de 2018 às 13h30min. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11883537 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 05 de Junho de 2018 às 16:00 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NERES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11898859 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de dia 05 de Junho de 2018 às 16:30 horas. 

Intimando ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei 

de proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11926888 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 02 de Maio de 2018 às 13:00 horas. Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINA FERREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11933984, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 02 de Maio de 2018 às 16h30min. 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: 1000098-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11929533 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 02 de Maio de 2018 às 14:00 horas. Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-17.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado por Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. em face de Sandra 

Aparecida da Silva, alegando excesso na execução da multa cominatória, 

pelo que requer sua redução ao patamar em que foi condenada a título de 

danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, subsidiariamente, seja 

aplicada a multa respeitando o teto dos juizados especiais. A impugnação 

foi recebida em 22.03.2017 (ID 5582662). Devidamente intimada, a parte 

impugnada manifestou-se pela rejeição da impugnação (ID 7263418). É o 

relatório. Decido. Inicialmente, conquanto a impugnação ao cumprimento de 

sentença tenha já tenha sido recebida por este Juízo, oportuno registrar 

que a decisão que determinou a constrição dos valores mantidos na conta 

da executada/impugnante não foi publicada, conforme razões expostas 

pela magistrada que conduzia o feito (ID 9930666), motivo pelo qual a 

impugnante somente tomou conhecimento da penhora on line com a 

efetivação do bloqueio em sua conta, ocorrido em 09.03.2017, conforme 

detalhamento de ID 9930666, apresentando sua manifestação no dia 

seguinte, 10.03.2017 (ID 5167915), pelo que não há falar em 

intempestividade da impugnação apresentada. Pois bem, diante da alegada 

incorreção nos valores apresentados pela impugnada, requer o 

impugnante o prosseguimento da execução com a redução da multa 

cominatória aplicada, deixando de impugnar, por outro lado, o valor 

correspondente ao saldo residual do valor atinente à condenação por 

danos morais, no montante de R$ 4.140,02 (quatro mil, cento e quarenta 

reais e dois centavos), devidamente apresentado pela 

exequente/impugnada na planilha de cálculo de ID 5167830, datada de 

28.04.2016, de modo que o reputo incontroverso. Todavia, antes de dar 

prosseguimento ao feito, verifico que a multa diária referente ao 

descumprimento da decisão que determinou a exclusão do nome da parte 

autora do cadastro de inadimplentes, que ensejou a condenação da 

requerida por danos morais, merece ser reduzida. É que a finalidade de 

fixação da multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, 

e não para o enriquecimento sem causa do credor. A meu ver, o valor da 

multa constante na planilha de cálculo apresentada pela exequente (ID 

5167860), qual seja R$ 229.521,66 (duzentos e vinte e nove mil, 

quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), encontra-se 

demasiadamente elevado, levando-se em consideração a natureza da 

própria demanda. Segundo remansoso entendimento jurisprudencial do 

STJ, é possível reduzir as “astreintes” fixadas fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTODE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. 

A S T R E I N T E S .  V A L O R .  E X C E S S O . R A Z O A B I L I D A D E . 

PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. 1. A questão 

referente à possibilidade de redução da multa cominatória encontra 

respaldo no art. 461, § 6º, do CPC. In casu, o Tribunal a quo, por entender 

que o quantum fixado inicialmente atingiu valor demasiadamente 

exorbitante, mais de R$ 1.400.000,00 (mais de um milhão e quatrocentos 

reais) reduziu a quantia para R$50.000 (cinquenta mil reais). 2. Segundo a 

jurisprudência do STJ, é possível reduzir as astreintes fixadas fora dos 

parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se 

enriquecimento sem causa. [...] 6. Agravo Regimental não provido. (STJ - 

AgRg no REsp 1318332 PB 2012/0071642-0, Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 01/08/2012, Julgamento: 26 de Junho 

de 2012, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN). A propósito, trago à baila 

julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - MULTA COMINATÓRIA - EXCESSIVIDADE 

- REDUÇÃO - CPC ART. 461, § 6º - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA 

JULGADA - FACULDADE DO JUIZ DIANTE DA EXCESSIVIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O valor da multa cominatória pode 

ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva 

(CPC, art. 461, § 6º). A redução do valor da astreinte, por excessiva, não 

implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante da 

astreinte não integra o mérito da ação propriamente dito. (RI 2096/2012, 

DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/12/2013, 

Publicado no DJE 19/12/2013) Na hipótese dos autos, a liminar que 

determinou à empresa requerida a retirada do nome da autora do rol de 

inadimplentes foi proferida em 03.06.2013 (ID 5167579). Diante da inércia 

da requerida em proceder com a determinação judicial, a parte autora 

requereu a expedição de ofício diretamente aos órgãos de proteção ao 

crédito, por ocasião da audiência de conciliação realizada em 20.08.2013 

(ID 5167627). O pedido foi deferido pelo Juízo em 22.11.2013 (ID 

5167668), cujos ofícios correspondentes foram encaminhados aos órgãos 

competentes em 29.01.2014 (ID 5167673 e 5167679), sendo as baixas 

providenciadas em 07 e 12 de fevereiro de 2014 (ID 5167695 e 5167718). 

Dos fatos narrados acima não se extrai comportamento desidioso da parte 

autora, porquanto requereu a baixa da restrição do cadastro de 

inadimplentes na inicial, por meio de pedido liminar, e durante a audiência 

de conciliação, reiterando o pedido de baixa com a expedição de ofícios 

diretamente para as instituições que mantém o cadastro. Contudo, diante 

do lapso temporal decorrido do deferimento do pedido da parte autora, 

03.06.2013, e a efetivação da baixa da restrição, 12.02.2014, 

contabilizando-se diariamente a multa cominatória no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais) durante este período, poderia a demandante provocar o 

poder judiciário ou a parte requerida visando o cumprimento da liminar 

concedida em seu favor, mitigando os prejuízos e aborrecimentos 

experimentados. Este dever imposto ao credor de mitigar suas perdas, ou 

seja, o próprio prejuízo, é o que a doutrina denomina de “Duty to mitigate 

the loss”, um dos desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva, impondo 

às partes a adoção de medidas necessárias e possíveis para que o dano 

não seja agravado. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA 

INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE 

ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL 

PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem 

como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do 

magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter 

como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem 

jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e 

periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) 

possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do 

credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no 

AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. 

p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da 

obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez 

que ausente o seu requisito intrínseco temporal. 3. Agravo interno não 

provido. (AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017) Ressalte-se 

que, no caso apresentado, a obrigação de fazer consistia na retirada do 

nome da credora (ora impugnada) do cadastro de inadimplentes, pedido 

este que, ao final, foi julgado procedente, com fixação de dano moral no 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 5167726 e 5167734). Por sua 

vez, observa-se que a exequente poderia ter requerido ou o juízo 

determinado, inicialmente, ou ao menos em momento bem anterior, que 
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fosse oficiado diretamente aos órgãos de proteção ao crédito para que se 

alcançasse a pretensão almejada. Assim, levando-se em consideração a 

recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de a credora 

ter mitigado o prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado 

outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, à mingua de 

maiores prejuízos ou constrangimentos demonstrados pela exequente/ 

impugnada, tenho que a multa aplicada deve ser reduzida para R$ 

10.000,00 (dez mil reais), valor correspondente à condenação da 

demandada a título de indenização por danos morais, atendendo aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a 

finalidade da multa, que não é outra senão fazer com que o devedor 

cumpra sua obrigação. Nestes termos, conforme acima fundamentado, 

reduzo a multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo 

cálculo, dessa vez, no que tange à multa pelo descumprimento da 

obrigação, nos parâmetros da presente decisão, salientando que o valor 

remanescente da condenação por danos morais apresentado pela 

exequente no ID 5167830 restou incontroverso. Com o aporte do cálculo, 

intime-se a parte impugnante/executada para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação. Todavia, desde já 

procedo ao desbloqueio da quantia em excesso bloqueada, mantendo 

apenas bloqueado o valor de R$ 14.140,02 (catorze mil, cento e quarenta 

reais e dois centavos). Acaso referido valor já tenha sido transferido para 

conta única, determino a expedição de alvará de levantamento em favor 

da executada no valor de R$ 219.521,66 (duzentos e dezenove mil, 

quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos). Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 02 de março de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BRENDA SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11979635 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 30 de Maio de 2018 às 13:30 horas. Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE PAIXAO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11934070, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 02 de Maio de 2018 às 17h00min. 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: 1000105-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11934151, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 02 de Maio de 2018 às 17h30min. 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: 1000108-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da R. Decisão constante do 

ID. 11934454 dos presentes autos, bem como, da audiência conciliatória 

designada para a data de 09 de Maio de 2018 às 13:30 horas. Intimando 

ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016- JE, deixei de 

proceder com a intimação da parte autora para comparecer à referida 

audiência, devendo o(a) advogado(a) da mesma, comunica-la do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11973356, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 15 de Maio de 2018 às 16h30min. 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: 1000168-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIELE CAETANO VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 11976585, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 23 de Maio de 2018 às 17h00min. 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 
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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.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Decisão

Processo n. 842-06.2018.811.0086 - Código n. 114205.

 Nova Mutum-MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Vistos em correição, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio formulado pela 

servidora SEBASTIANA GOUVEIA, matrícula 2885, referente ao 

quinquênio 24/02/2013 a 24/02/2018, com amparo no art. 109 da Lei 

Complementar n. 04/90.

 Juntaram-se documentos (fls. 03-15).

 É o breve relato. Decido.

 A licença-prêmio por assiduidade é benefício cujas condições de 

concessão estão previstas nos artigos 109 e 110 da Lei Complementar n. 

04/90, in verbis:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado 

o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

§ 3º (revogado) (Revogado pela LC 59/99)

§ 4º (revogado) (Revogado pela LC 59/99)

Art. 110. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar, de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração;

b) licença para tratar de interesses particulares;

c) condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a 

concessão de licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para 

cada três faltas.

 Extraem-se dos dispositivos transcritos os seguintes requisitos para 

concessão da licença especial: a) cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público estadual; b) inocorrência de faltas injustificadas no 

período; c) inocorrência de aplicação de penalidade disciplinar de 

suspensão no período; d) inocorrência de afastamento do cargo em 

decorrência de licença por motivo de doença em pessoa da família sem 

remuneração, de licença para tratar de interesses particulares, por 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva ou para 

acompanhar cônjuge ou companheiro.

 Verifica-se no caso em crivo que o postulante ingressou nos quadros do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 24/02/1988 no cargo de 

Técnico Judiciário, não havendo anotação em seus registros funcionais de 

aplicação de penalidade disciplinar de suspensão (fls. 8-15).

 Nesses termos, certificada a inocorrência das circunstâncias impeditivas 

previstas no art. 110, acima transcrito, satisfeitos os requisitos legais, 

CONCEDO a requerente SEBASTIANA GOUVEIA, matrícula 2885, 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 24/02/2013 a 24/02/2018, para 

usufruto oportuno.

Cientifique-se o requerente. Comunique-se ao DRH-TJMT. Registre-se.

 Após, ARQUIVE-SE.

 Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (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 NOVA MUTUM 1000372-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILSON APARECIDO DO PRADO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Ainda, opino pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de 

interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Gilson Aparecido 

do Prado em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. No entanto, em 

contestação, o Reclamado combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

diversas faturas de cartão de crédito por ele emitido, de onde se infere 

que o Reclamante mantinha relação contínua com o banco, realizando 

diversas compras com referido cartão em estabelecimentos comerciais 

desta cidade, o que demonstra a existência de relação jurídica entre as 

partes. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, transcrevo o seguinte julgado: "AÇÃO DECLARATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco 

réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – 

Autor que não nega a existência de contrato de cartão de crédito entre 

partes – Cartão de crédito que vinha sendo devidamente utilizado pelo 

autor, inclusive com pagamento das faturas – Faturas do cartão de crédito 

que, não pagas, ensejaram a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito – Existente a relação jurídica entre as partes e 

inexistindo nos autos prova da quitação do débito pelo autor, lícita a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não 

caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença 

mantida – Apelo improvido." (TJ-SP APL 10072411320148260068 SP 

1007241-13.2014.8.26.0068. 24ª Câmara de Direito Privado, rel. Salles 

Vieira. Julgamento em 18 de Fevereiro de 2016 e publicado em 

20/02/2016). (g.n.) Desta forma, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Por fim, ainda que assim não fosse, 

impende assinalar que o Reclamante possui diversas inscrições restritivas 

preexistentes, sem demonstração de que também estão sendo discutidas 

judicialmente, o que por certo, também obstaria a atribuição de indenização 

por danos morais, a teor da súmula 385 do STJ. Assim, essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 311 de 466



Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

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, 8 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (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, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000372-89.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 138,87 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: REQUERENTE: GILSON APARECIDO DO PRADO Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA - 

MT0013408A-B REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 11821314 

é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 2 de 

março 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: 1000030-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FAILA MENIN TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000030-44.2018.8.11.0086 REQUERENTE: SIRLENE FAILA MENIN 

TRICHES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De 

proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado 

supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado 

no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCIANO CANEVESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000031-29.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ALEX MARCIANO CANEVESI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010363-72.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SALES VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010363-72.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS SALES VELOSO REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação 

probatória, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC. Opino pelo não 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva (pelo conserto e pelo 
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defeito do produto) suscitada, tendo em vista que a Reclamada é 

comerciante, integrante da cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício do produto, bem como a lide versa 

sobre cobrança indevida e seguro oferecido pela loja. Colaciono julgado 

quanto à alegação de identificação do fabricante: BEM MÓVEL. COMPRA E 

VENDA DE MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. AFIRMATIVA 

DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO 

LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação da fabricante 

não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 00488869120108260224 SP 

0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/12/2013). (g.n.) E ainda, quando a garantia estendida: RECURSO 

INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA 

ESTENDIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA, A QUAL OFERECE 

GARANTIA ESTENDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO 

CONCRETO. BEM ESSENCIAL. O fato de as Lojas Colombo S/A ter 

oferecido a garantia estendida, ainda em vigência quando constatado o 

vício, a faz integrar a cadeia de fornecedores e, portanto, possuir 

legitimidade para figurar no polo passivo, nos termos do art. 18 do CDC . 

Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004763835, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 25/02/2014). (g.n.) Assim, resta configurada a 

legitimidade passiva da Reclamada para responder a todos os termos da 

presente ação. Trata-se de Ação de Restituição de Quantia c.c. 

Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por Carlos 

Sales Veloso em desfavor de Dismobras Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, em especial 

pela regra do Código de Processo Civil (artigo 373, I e II) que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo os artigos 337 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. Sustenta o Reclamante 

que adquiriu na loja Reclamada um Projetor Epson Power Lite S10, no valor 

de R$ 1.233,35 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e cinco 

centavos), com garantia de fábrica por um ano e mais dois anos de 

garantia pela loja Reclamada, que o valor do produto foi parcelado em três 

vezes, com uma entrada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e mais duas 

parcelas iguais de R$ 429,54 (quatrocentos e vinte e nove reais e 

cinquenta e quatro centavos), cada uma. Narrando que ao final houve a 

cobrança de uma quarta parcela no valor de R$ 429,54 (quatrocentos e 

vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que alega ser indevida. 

Aduz que o projetor apresentou defeito no primeiro ano de uso e que o 

levou até a Reclamada e esta o encaminhou para a assistência técnica 

apenas após três meses da notícia do referido defeito e que fora 

informado que o conserto poderia demorar. Relata que, por utilizar o 

projetor diariamente precisou adquirir outro aparelho em 14/11/2013. Que 

após o conserto, o aparelho continuou a apresentar problemas, sendo 

novamente encaminhado a assistência técnica autorizada, mas esta o 

devolveu afirmando a inexistência de defeito. Afirma, entretanto, que não 

foi possível utilizar o projetor, pois após o primeiro conserto o produto não 

projetou as imagens e que estava novamente na assistência técnica na 

data da propositura da ação. Que procurou a loja Reclamada diversas 

vezes para resolver a questão, sem êxito. Desta forma, propôs a presente 

ação requerendo a devolução do montante que pagou pelo produto, 

repetição de indébito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não comprova ter tomado as medidas para 

atender o Reclamante no sentido de sanar o defeito apresentado no 

produto, seja pela substituição, seja pelo encaminhamento à assistência 

técnica em prazo satisfatório, seja pela substituição do produto 

defeituoso, uma vez que o Reclamante afirma que mesmo após os reparos 

o vicio persiste. 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. Em que 

pese às alegações da Reclamada, esta não comprovou que o produto 

encontra-se em perfeitas condições de uso, ou que tenha solucionado o 

defeito do produto dentro do prazo que a lei estabelece (art. 18 § 1º do 

CDC). Analisando detidamente os autos, verifico a inexistência de dúvidas 

de que o Projetor apresentou defeito, ocasionando ao Reclamante a 

impossibilidade de utilizá-la conforme pretendia. É certo que o produto 

apresentou defeitos que não guardam relação exclusiva ao uso regular, 

mas sim de evidente problema de fabricação, já que não desempenha sua 

função precípua, qual seja, projetar imagens, assim sendo, estando 

presentes os elementos da responsabilidade civil, existe para a 

Reclamada o dever de indenizar a Reclamante, conforme se apurou. Com 

base nessas premissas, é imperiosa a condenação da Reclamada a 

restituir ao Reclamante o montante desembolsado pelo aparelho com 

defeito, devidamente corrigido. Quanto ao pleito de 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, mas considerando os transtornos suportados 

pela Reclamante, ao adquirir por duas vezes um produto defeituoso, tenho 

que restaram comprovados não só a má prestação de serviços como o 

abalo moral, sobrevindo o dever de indenizar. Pois que, se acaso 

ocorresse a prestação dos serviços de forma adequada, a Reclamante 

não teria sofrido perdas materiais e nem saído da normalidade do seu 

estado anímico, restando abalada as suas emoções. O Código de Defesa 

do Consumidor em seu artigo 14 assevera 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”. 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 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$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, afirmou o Reclamante que o produto foi 

parcelado em três vezes, alegando o pagamento de uma parcela extra ao 

final no valor de R$ 429,54 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta 

e quatro centavos), de acordo com os comprovantes de pagamento que 

trouxe anexados, da qual pleiteia repetição. Pois bem, quanto a esta 

alegação, nota-se que ela não foi contestada pela Reclamada, 

presumindo-se a veracidade do fato, nos termos do artigo 341 do CPC. 

Portanto, necessário se faz que a Reclamada proceda à devolução da 

quantia de R$ 429,54 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e 

quatro centavos), em dobro, pois que, efetivado o pagamento de valor 

indevidamente cobrado, no caso dos autos, decorrente de motivo 

injustificado, a devolução em dobro é a correta medida, conforme 

determina o art. 42, parágrafo único do CDC. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a 

restituir ao Reclamante a quantia de R$ 859,08 (oitocentos e cinquenta e 

nove reais e oito centavos) que deverá ser corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora e 1% ao 

mês a partir da citação e CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante 

a importância 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 e 

acrescida de correção monetária a partir desta data, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Com vistas a evitar o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

deve ser providenciada a devolução do produto defeituoso para a 

Reclamada, as expensas desta última. Sem custas e condenação a verba 

honorária nesta fase em observância ao disposto nos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do 
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Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

pa r tes .  Ana  L íd ia  do  Carmo R ibe i ro  Ju í za  Le iga 

____________________________________________________________

________ 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, 14 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-43.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO WILGES BORDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI ALVES LEAL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA MARIA BATISTA LOPES OAB - MT0007046A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: MARLEI ALVES LEAL - ME 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Dados do Processo: Processo: 

8010126-43.2011.8.11.0086 Valor causa: R$ 11.118,26 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: EXEQUENTE: 

PAULINHO WILGES BORDA Advogado do(a) EXEQUENTE: EDSON 

MACHADO BARRETO - MT0012420A Nome: PAULINHO WILGES BORDA 

Endereço: Rua ARAUCARIAS, 549, N, JARDIM II, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 EXECUTADO: MARLEI ALVES LEAL - ME Advogado do(a) 

EXECUTADO: VERA MARIA BATISTA LOPES - MT0007046A Nome: 

MARLEI ALVES LEAL - ME Endereço: Rua DOS CRISATEMOS, 511, N, 

JARDIM I, 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 Vossa Senhoria, para que 

efetue o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), conforme Art. 

523, §1º do NCPC. DECISÃO/DESPACHO: Em anexo. Nova Mutum - MT, 16 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-52.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNI NARRIE ROLDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Dados do Processo: Processo: 

8010375-52.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 31.520,00 Espécie/Assunto: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Audiência: EXEQUENTE: MAYNI 

NARRIE ROLDAO Advogados do(a) EXEQUENTE: BRUNO CASAGRANDE E 

SILVA - MT0008535A, ROGER KLERISSON ROZAO - MT0014571A Nome: 

MAYNI NARRIE ROLDAO Endereço: Rua DAS ACEROLAS, 1774, W, ALTO 

DA COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Advogado do(a) EXECUTADO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A Endereço: Avenida Getulio Vargas, 1300, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que efetue o CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), conforme Art. 523, §1º do NCPC. 

DECISÃO/DESPACHO: Em anexo. Nova Mutum - MT, 16 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: 1000661-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEBER GOMES SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ANTONIO CLEBER GOMES 

SILVA DA CONCEICAO Dados do Processo: Processo: 

1000661-22.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.714,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 06/06/2018 Hora: 13:20 REQUERENTE: 

ANTONIO CLEBER GOMES SILVA DA CONCEICAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A Nome: 

ANTONIO CLEBER GOMES SILVA DA CONCEICAO Endereço: RUA DOS 

CEDROS, 2831, N, RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: EDITORA TRES LTDA. Endereço: EDITORA TRÊS 

LTDA, RUA WILLIAM SPEERS 1000, LAPA DE BAIXO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05067-900 Senhor(a): REQUERENTE: ANTONIO CLEBER GOMES 

SILVA DA CONCEICAO 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, 

16 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: 1000453-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: NELCI CASARIN Dados do 

Processo: Processo: 1000453-38.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

10.764,16 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/06/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: NELCI CASARIN Advogados do(a) 

REQUERENTE: PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR - MT0013044A-O, 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A Nome: NELCI CASARIN 
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Endereço: AVENIDA MUTUM, 1500, N, JARDIM DAS ORQUIDEAS, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: 

NELCI CASARIN 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, 19 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: 8010357-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Dados 

do Processo: Processo: 8010357-60.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

2.543,34 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 06/06/2018 

Hora: 17:40 REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - MT21741/O Nome: 

GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: Avenida PERIMETRAL DA 

SAMABAIAS, 419, PERIMETRAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: EVERTON COSTA DA SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: EVERTON COSTA DA SILVA Endereço: Fazenda São Jorge, Zona 

Rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

GILBERTO PADILHA - EPP 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, 

19 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: 8010429-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANAY MACHADO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Dados 

do Processo: Processo: 8010429-47.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

1.442,25 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/06/2018 

Hora: 14:20 REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - MT21741/O Nome: 

GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: Avenida PERIMETRAL DA 

SAMABAIAS, 419, PERIMETRAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: ELIANAY MACHADO DE CARVALHO Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: ELIANAY MACHADO DE CARVALHO Endereço: Rua 

Mato Grosso, s/n, Vila Ranchão, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP 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, 19 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: 8010336-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GARBELINI E PADILHA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ BORSATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GARBELINI E PADILHA LTDA - 

ME Dados do Processo: Processo: 8010336-84.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 12.863,15 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/06/2018 Hora: 14:40 REQUERENTE: GARBELINI E PADILHA LTDA - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - 

MT21741/O Nome: GARBELINI E PADILHA LTDA - ME Endereço: Avenida 

PERIMETRAL DAS SAMABAIAS, 1940-W, CAIXA POSTAL Nº. 224, 

PARQUE DAS AGUIAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

MAURO LUIZ BORSATO Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: MAURO 

LUIZ BORSATO Endereço: Rua 28 de Dezembro, S/n, Proximo ao Banco 

Sicredi, Centro, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: GARBELINI E PADILHA LTDA - ME 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, 

19 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: 8010452-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESPACO GOURMET RESTAURANTE,CHOPERIA,PIZZARIA E SORVETERIA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Dados 

do Processo: Processo: 8010452-90.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

1.150,63 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/06/2018 

Hora: 15:00 Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 10/10/2017 

Hora: 13:00 REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - MT21741/O Nome: 

GILBERTO PADILHA - EPP Endereço: Avenida PERIMETRAL DA 

SAMABAIAS, 419, PERIMETRAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: ESPACO GOURMET RESTAURANTE,CHOPERIA,PIZZARIA E 

SORVETERIA LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ESPACO 

GOURMET RESTAURANTE,CHOPERIA,PIZZARIA E SORVETERIA LTDA - 

ME Endereço: Avenida Mutum, 391 - W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP 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, 19 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: 8010096-66.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO RIBEIRO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEBRECHT TRANSPORT - ROTA DO OESTE (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 NOVA MUTUM 8010096-66.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSANDRO RIBEIRO DAS NEVES REQUERIDO: 

ODEBRECHT TRANSPORT - ROTA DO OESTE Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que não há 

outras provas a serem produzidas e não foram arroladas testemunhas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução. Os 

preliminares suscitadas pela Reclamada se confundem com o mérito e com 

ele serão analisadas. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais proposta por Alexsandro Ribeiro das Neves em 

desfavor de Concessionária Rota do Oeste S.A. – Odebrecht Transport. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

entendo que não assiste razão 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. Relata o Reclamante que sofreu um acidente com sua 

motocicleta na BR 163 no trecho entre as cidades de Lucas do Rio Verde 

e Nova Mutum, atribui como causa do acidente um suposto desnível 

existente na pista em decorrência de obras de manutenção implementadas 

pela Reclamada. Relata que no local não havia sinalização, alegando que 

tal fato favoreceu o acidente e que sofreu ferimentos e danos materiais, o 

que ensejou a propositura da presente ação. De outro norte, a Reclamada 

calca sua defesa apenas na ausência de provas dos fatos ventilados na 

inicial e resiste aos pedidos de danos materiais e morais. Pois bem, 

analisando detidamente os autos, observo que os fatos alinhavados não 

são verossímeis, vejamos: o Reclamante noticia um desnível na pista, mas 

não há mínima prova quando a esta alegação, como fotografias, 

testemunhas ou qualquer outro meio de prova idôneo, deixou de informar 

em qual quilômetro ocorreu o indigitado acidente, dificultando, inclusive, a 

defesa da Reclamada, não há informações nos autos de que a polícia 

tenha comparecido ao local e o boletim de ocorrência carreado só foi 

lavrado no dia posterior ao acidente. Confira-se julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. RODOVIA SOB CONCESSÃO. MOTOCICLISTA. ALEGAÇÃO DE 

INGRESSO DE CÃO EM VIA PÚBLICA, SEGUIDO DE ATROPELAMENTO E 

QUEDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO NÃO SUFICIENTEMENTE 

ESCLARECIDAS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA FEITO MESES APÓS O 

FATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003937513, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 

24/01/2013) (g.n.) Destarte, o Reclamante não comprova o fato 

constitutivo do seu direito [art. 373, II, CPC], e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, pois a empresa 

concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com 

os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais 

falhas na prestação do serviço, não é viável a transferência de tal ônus à 

parte Reclamada, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de 

prova de conteúdo negativo. Assim, não se pode afastar a premissa 

básica de que o que se alega se deve provar, não podendo haver 

condenação com base em meras suposições. Deste modo, a possibilidade 

de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o 

CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o 

consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, 

deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido 

a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Urge 

registar, por fim, que embora instado a impugnar a contestação, o 

Reclamante quedou-se inerte, abandonando a faculdade de se contrapor 

aos argumentos apresentados pela Reclamada. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos 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, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

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, 19 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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REQUERENTE: EVANDRO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende da certidão de id. n. 14173585 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

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, 9 

de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOS SANTOS PAULINO OAB - MT0021674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010010-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS APARECIDO CRUZ REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega já ter quitado, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada traz 

documentos e alega que a dívida que resultou em negativação do nope da 

pate requerente é referente ao outro contrato e dívida em cheque 

especial, portanto pugna a inexistência de donos morais e a 

improcedência da demanda. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência 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. Ademais, nem mesmo as telas sistêmica 

juntadas trazem qualquer ecvidência de existência de dívida e do seu não 

adimplemento, o que se vê é a quitação das mesmas, sendo que o 

contrato que a reclamada diz ter resultado na negativação não é 

apresentado, tendo que a prova de quitação do débito trazida pelo 

reclamante demonstra a reazlidade. 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 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 parte Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes 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 
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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$ 10.000,00 

(dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da parte Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a 

evitar a reiteração da prática ilícita. 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$ 10.000,00 (dez 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. 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, 9 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010062-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDSON ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010062-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEDSON ALVES RIBEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos 

do artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no 

Sistema PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), sem honorários advocatícios 

por serem incabíveis em sede de juizados especiais, no primeiro grau de 

jurisdição. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 2 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010520-79.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

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 8010520-79.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOAO DA SILVA SOBRINHO EXECUTADO: OI MOVEL S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com arrimo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença em face de Oi 

Móvel S.A. Pois bem, no dia 29 de junho 2016, o Juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos 

sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o processamento da 

recuperação judicial da reclamada Oi S.A. e de outras seis empresas 

pertencentes ao mesmo grupo. A par disto, o Enunciado 51 do FONAJE 

preleciona que: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria”. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, 

diante a impossibilidade de prosseguir com a execução nesta via, com 

fundamento no artigo 51, inciso IV da Lei 9.099/95 e Enunciado 51 do 

FONAJE, opino pela extinção o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito para 

habilitação perante o Juízo Universal. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do 

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, 16 de outubro 

de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Despacho

Réu: JOSE CARLOS MORAIS DOS SANTOS

Adv.: Marcelo da Pieve e Marlucy Pereira da Silva.

Vítima: W. M. S.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado foi citado em 26/02/2018, 

mas já havia constituído advogado no processo, conforme procuração de 

fls. 60, desde 15/02/2018.

No entanto, seus procuradores não foram regularmente intimados da 

presente audiência, e embora tenham sido informados por telefone nesta 

data da realização do ato, e até se comprometido a comparecer, 

verifica-se que, além de não se tratar de intimação regular, a informação 

não foi feita com antecedência mínima para que se pudesse exigir a 

presença dos patronos.

Desse modo, a fim de evitar nulidades, redesigno a presente audiência 

para o dia 07/03/2018, às 15h30min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-98.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LS PUBLICACOES EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER PEREIRA SILVEIRA OAB - MS0014020A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA OAB - SP0154338A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010130-98.2017.8.11.0012 REQUERENTE: RAIMUNDA 

BARROS RODRIGUES REQUERIDO: LS PUBLICACOES EIRELI Vistos. Ante 

as informações retro, redesigno Audiência de Instrução e Julgamento para 

o dia 22/03/2018, às 16h30 (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se os 

que deverão comparecer a solenidade. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 02 de março de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000065-66.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA NAVES DE SOUZA CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNÉIA GONÇALVES DA SILVA (EXECUTADO)

NAIARA GONÇALVES BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, em cumprimento 

a determinação constante do Id. 11926851, impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11919695, no valor de R$=5.626,22= (cinco mil 

seiscentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), devidamente 

atualizado até o dia 26/02/2018. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, intime-se a parte autora para requerer o que lhe for de direito. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 2 de março de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-71.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA MENDANHA BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010395-71.2015.8.11.0012 REQUERENTE: JULIAINE MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: LAZARA MENDANHA BORGES Vistos. A concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça depende da comprovação da 

insuficiência de recursos. A Constituição da República Federativa do 

Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, diz que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Nesse sentido: “Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

inclusive pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal 

de assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. 

Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e 

honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio 

Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição 

do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, 

São Paulo, 2011). Observa-se que a parte promovente não preenche os 

requisitos previstos em lei. Intimada para juntar aos autos documentos 

necessários para comprovação de sua alegada hipossuficiência, 

quedou-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça. Intime-se a parte ré para promover o recolhimento do preparo, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Feito o 

preparo do recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Certificada a tempestividade e, somente 

após o recolhimento do preparo, recebo o recurso interposto no seu efeito 

devolutivo, uma vez que não demonstrou o alegado prejuízo para 

recebê-lo no efeito suspensivo (LJE, art. 43). Com as providências, 

remetam-se os autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. Não 

havendo o devido recolhimento do preparo, tornem conclusos para 

decisão. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Intime-se. 

Nova Xavantina/MT, 26/02/2018. 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: 8010036-54.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (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, dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-35.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINO MACEDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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 os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº11831610.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/06/2018 Hora: 15:30 , 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 319 de 466



Processo Número: 1000155-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

19/06/2018 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: 1000156-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 

19/06/2018 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: 1000158-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SANTOS 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: 

19/06/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-78.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

19/06/2018 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: 1000295-12.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MAGDA TOMAZINI (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 11831620.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-87.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. CARVALHO BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 11831619.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-20.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. DE ASSIS BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 11831613.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-05.2017.8.11.0044

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 320 de 466



Parte(s) Polo Ativo:

L. C. C. BISCO FERREIRA - EPP (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 11831616.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-50.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA PEREIRA BARREIRA CABRAL (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

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 os(as) 

advogados(as) das partes dos termos da r. decisão do ID nº 11831612.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 153499

Numeração Única: -

Unidade de origem: Peixoto de Azevedo

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Elisandro Fole Kalinke

Advogado(s): -

Requerido: Empresa Abtran

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Peixoto de Azevedo para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 16/03/2018 às 10:00

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 38 - Centro - CEP.: 78530-000

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72151 Nr: 1092-39.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARDOQUEU JOSE GONÇALVES

 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:

 ACOLHO os embargos à execução manejados pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS reconhecendo que há excesso na execução eis que 

os cálculos apresentados pela parte autora não estão em consonância 

com os termos dispostos nesta decisão e, para tanto, homologo o cálculo 

de fl. 113 eis que já incluídos os honorários advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 1073-38.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: S. DA ROSA COMERCIO - ME, SILVANA DA ROSA, 

CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI, CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por S. DA ROSA 

COMÉRCIO - ME em face do BANCO BRADESCO S/A.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido (fls. 392/393 e 442/443).É o relatório. Decido.Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

exequente para informar os dados bancários para transferência dos 

valores vinculados às fls. 439.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66024 Nr: 3323-10.2013.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAVIO SADI VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de CLAVIO SADI VIEIRA.

Apesar de intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a 

parte autora permaneceu inerte (fl. 86).É o sucinto relatório. 

Decido.Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro 

extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, do 

CPC.Sem Custas e honorários pela parte autora.Transitada em julgado, 

arquive-se com as formalidades de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43751 Nr: 1918-07.2011.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ADRIANO GOMES DE SOUZA.

Apesar de intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a 

parte autora permaneceu inerte (fl. 134).É o sucinto relatório. 

Decido.Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro 

extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II, do 

CPC.Sem Custas e honorários pela parte autora.Transitada em julgado, 

arquive-se com as formalidades de estilo.Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69805 Nr: 3192-98.2014.811.0023

 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: Deuzelina Suzano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71050 Nr: 343-22.2015.811.0023

 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: LAURO SEBOLD PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO IND. E COM. ART. CONCRETO 

E ARGILA - LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74191 Nr: 2401-95.2015.811.0023

 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: MPDPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA, JRDS, MDPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574, Fladson Chiquitin - OAB:MT0017743, Soraya 

Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimar o advogado do requerido Jadailton Rodrigues de 

Sousa, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

substabelecimento em favor do advogado subscritor da contestação de 

fls. 1166-1176, sob as penas da lei.

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 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 - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65443 Nr: 2720-34.2013.811.0023

 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: KEITY CORDEIRO PIRES

 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:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.Após, 

se nada requerido, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85769 Nr: 2730-39.2017.811.0023

 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 CAETANO DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que não houve realização de estudo 

social, bem como de perícia médica.

Diante do exposto, determino:

I) Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo legal.

II) Seja realizado estudo social na residência do requerente, visando 

averiguar a renda "per capita" familiar, devendo responder os quesitos de 

fls. 45, e eventuais quesitos a serem apresentados pela parte parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação da presente 

decisão.

III - Determino que a Secretaria da Vara agende a perícia de acordo com a 

pauta do médico que atende pelo SUS. Deverá a perícia responder se o 

requerente é portador de deficiência física e/ou mental e/ou encontra-se 

impossibilitado para o trabalho e se é permanente, respondendo ainda os 

quesitos apresentados pelo INSS (fls.44), bem como eventuais quesitos a 

serem apresentados pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da intimação da presente decisão.

IV - Aportando aos autos o estudo social, bem como a perícia, conceda-se 
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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.

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77069 Nr: 712-79.2016.811.0023

 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: MARIA MADALENA EUZEBIO NOGUEIRA

 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.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84293 Nr: 1731-86.2017.811.0023

 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: MNJQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem.

Considerando a tempestividade (fls.174), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.

Desta forma, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de 

contrarrazões (fls.178).

Transcorrido o prazo, certifique-se e remetam-se com as nossas 

homenagens de estilo, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 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

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85932 Nr: 2855-07.2017.811.0023

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA 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.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no 

praz\o lega.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 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:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85932 Nr: 2855-07.2017.811.0023

 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: MARIA PEREIRA 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.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 2211-69.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORALDO 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:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 155, vez que existe 

concordância por parte da executada, conforme fl. 160.

2. Expeça-se o competente 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, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60329 Nr: 90-39.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, 

EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE 

ARAÚJO

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

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40024 Nr: 634-95.2010.811.0023

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BASTO DA SILVA

 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

30,00( trinta reais) no prazo de 15(quinze) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85944 Nr: 2864-66.2017.811.0023

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. 

NORTE MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

(Mirassol D’Oeste-MT) para citação/penhora/intimação, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 2453-96.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY MÁRCIO BRIZZI TRIZZI

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

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 
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OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 95. Considerando que os atos processuais 

praticados após a juntada da procuração de fls. 75/76, foram atos 

ordinatórios, não há prejuízos a parte autora. Desta forma, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42782 Nr: 949-89.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA EZEQUIELA TIUNILIA TAVARES DINIZ 

LEMOS MELO, LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR, EDVALDO DELLA 

VEDOVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Sinop-MT) para intimar da parte requerida, mediante guia de recolhimento 

padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de 

Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80731 Nr: 2902-15.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE DUFFECK

 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 exequente para indicar bens do devedor passiveis de 

penhora, haja vista a certidão de fls. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77940 Nr: 1237-61.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY R. DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA P. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Eduardo de Souza - 

OAB:SP 91331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75766 Nr: 3432-53.2015.811.0023

 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): FRANCISCA DOS ANJOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857, JULIANO GOULART MASET - 

OAB:192364

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora, do despacho a 

seguir transcito: 1. Indefiro o pedido de fl. 31 quanto a expedição de 

requisitório para pagamento do valor que a autora diz ser incontroverso 

antes do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte 

requerida em que se discute o índice de correção monetária usado para 

atualização do débito. Ademais, adoto esta medida como forma de 

resguardar o patrimônio público, eis que eventual julgamento contrário ao 

entendimento das partes influenciará no total do saldo devedor. 

Ressalte-se, outrossim, que embora se admita a execução da parcela 

incontroversa, especialmente nos caso de embargos de devedor parciais, 

isto não ocorre no presente feito, vez que a discordância da Autarquia 

Previdenciária, em sede de embargos de devedor, abarca os juros 

moratórios incidentes sobre toda a conta de liquidação. 2. Considerando a 

tempestividade (fl. 48), recebo a apelação, observando-se, quanto aos 

efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Deixo de 

exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus próprios 

fundamentos. Desta forma, havendo contrarrazões (fl. 50/v), remetam-se 

com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 22027 Nr: 761-09.2005.811.0023

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI GOMES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 23818 Nr: 31-61.2006.811.0023

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65605 Nr: 2880-59.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: RAQUEL LUIZA 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62431 Nr: 2417-54.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ALICE SÁ TELES DE SOUZA RIBEIRO

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26560 Nr: 1222-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26916 Nr: 1469-25.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PEREIRA 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:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do teor da sentença 

a seguir transcrita: Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por 

MARIA DE LURDES PEREIRA DA SILVA em face do INSS.No decorrer do 

procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do débito 

perquirido, conforme certidão de fl. 366.É o relatório. Decido.Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26911 Nr: 1464-03.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: MAURA MARIA LEAL

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20799 Nr: 3041-84.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS ALVES

 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.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21811 Nr: 654-62.2005.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ARNALDO MESSIAS 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: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30846 Nr: 1751-29.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: FELICIANA RODRIGUES DE AMORIM

 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 30846

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para dar andamento no feito, requerendo o que 

entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, não havendo requerimentos, 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.: 37643 Nr: 855-15.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS AIRES 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 506-12.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA 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.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74886 Nr: 2849-68.2015.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 
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conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 2805-49.2015.811.0023

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74364 Nr: 2514-49.2015.811.0023

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 2564-75.2015.811.0023

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76340 Nr: 181-90.2016.811.0023

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74887 Nr: 2850-53.2015.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.
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Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75219 Nr: 3099-04.2015.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75182 Nr: 3077-43.2015.811.0023

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18.477-B

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75703 Nr: 3410-92.2015.811.0023

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62908 Nr: 2917-23.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE DE SOUZA

 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.

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.: 21055 Nr: 3111-04.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA LOPES

 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.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63356 Nr: 390-64.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA SANTA ANA

 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.
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Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74100 Nr: 2338-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusamar Cardoso Batista Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28674 Nr: 412-35.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINA QUINTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62497 Nr: 2485-04.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU KUNEN

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 2046-56.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ TEREZINHA DA CRUZ

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 335-45.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66209 Nr: 112-29.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARVALHO BEZERRA

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68625 Nr: 2213-39.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DOMINGUES VIEIRA

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40520 Nr: 1135-49.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSC, VANIA CONCEIÇÃO DE SOUZA CHAMBO

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70402 Nr: 3617-28.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE NAZARE TERTULIANA BARBOSA

 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.

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.: 74017 Nr: 2285-89.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 
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que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68211 Nr: 1857-44.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HELENA BATISTA 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67478 Nr: 1271-07.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VAGNER MENEZES 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 14662 Nr: 1936-09.2003.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DOLORES DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 29281 Nr: 934-62.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NEUDSON BRILHANTE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25285 Nr: 396-18.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LURDES GONÇALVES

 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 25285

Vistos em correição.

Proceda-se a transferência dos valores informados em fls. 184 em favor 

do causídico (honorários sucumbenciais).

Após, 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.: 21092 Nr: 3113-71.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE EFIGENIO DA SILVA

 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: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41850 Nr: 22-26.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SARA CRISTINA BEZERRA INACIO, ANA MARIA 

BEZERRA 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.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 27747 Nr: 2157-84.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:SP/204.781, IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO - 

OAB:49889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26866 Nr: 1518-66.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HERMINIA DE SOUZA ARAUJO

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 20847 Nr: 3064-30.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OLGA DA SILVA ZALEWSKI

 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.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62111 Nr: 2067-66.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA BENVINDO ARAUJO, POLIANA 

BENVINDO ARAUJO

 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 parte autora para que se manifeste sobre a certidão negativa 

de fls. 112, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38581 Nr: 1775-86.2009.811.0023

 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: RAIMUNDO NONATO COSTA 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.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75214 Nr: 3097-34.2015.811.0023

 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: ARISTEU MAMORA

 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 75214

Vistos em correição.

Considerando a certidão de fls.125, designe-se nomeie-se novo perito e 

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, 26 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71252 Nr: 478-34.2015.811.0023

 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: CLEUSA ROSA DE SOUZA

 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:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 155-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30287 Nr: 1522-69.2007.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO RODRIGUES PEREIRA

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).
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Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 363-81.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO MAICON BERNS

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38752 Nr: 784-13.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VIANA VITOR

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81593 Nr: 3490-22.2016.811.0023

 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: ALICE DE OLIVEIRA

 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:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 14h15min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61075 Nr: 931-34.2012.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CAMPOS CARVALHO

 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.

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.: 39448 Nr: 55-50.2010.811.0023

 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: FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70243 Nr: 3500-37.2014.811.0023

 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 CLAUDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSY MAIARA PESOVENTO 

TEIXEIRA - OAB:16048

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 335 de 466



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76973 Nr: 638-25.2016.811.0023

 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: JOAO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 33665 Nr: 2730-88.2007.811.0023

 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 DE SOUZA CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69790 Nr: 3180-84.2014.811.0023

 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: MARIA IZABEL COSTA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73070 Nr: 1697-82.2015.811.0023

 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: BANCO BANKPAR S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CHAVES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 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 sobre a certidão negativa 

de fls. 60vº, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40604 Nr: 1220-35.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82072 Nr: 225-75.2017.811.0023

 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: NIZETE SANTANA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 04/04/2018, às 13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 2109-81.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO APARECIDO GONÇALVES, JOAO 

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

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:17980-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 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38796 Nr: 2001-91.2009.811.0023

 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: JOSE SEVERINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61519 Nr: 1414-64.2012.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALICE SOUSA

 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 (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 22137 Nr: 984-59.2005.811.0023

 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 FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:192364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, 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.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81954 Nr: 144-29.2017.811.0023

 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: ANISIO RODRIGUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de trânsito em julgado (fls.24), arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72607 Nr: 1393-83.2015.811.0023

 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: WANDA CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA

 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:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão de fls.107, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69895 Nr: 3253-56.2014.811.0023

 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: ANA FERREIRA 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:

 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.: 75058 Nr: 2984-80.2015.811.0023

 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: PEDRO KILIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O
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 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.: 74933 Nr: 2881-73.2015.811.0023

 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: JOSE AZANBUJA NETO

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78131 Nr: 1354-52.2016.811.0023

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, GKOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 999-08.2017.811.0023

 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: JURANDIR SOARES 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:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 05.03.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-16.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GOULART DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000189-16.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 260,97; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDIA GOULART 

DA SILVA ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): AMANDA 

BÁRBARA DE OLIVEIRA SODRE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO REQUERIDO, do inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência de débitos referentes aos contratos objeto da ação na data 

posterior a rescisão (27/03/2017); b) condenar a parte promovida pagar a 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 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); c) determinar que a parte promovida 

restitua as linhas telefônicas de nº: (66) 99606-7871/99604-7178 para a 

parte promovente, no prazo de 15 dias, independentemente do trânsito em 

julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), sob pena de multa diária de R$ 

500,00. 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: 1000192-68.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WERBERTH SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000192-68.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

WERBERTH SOUSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): 

AMANDA BÁRBARA DE OLIVEIRA SODRE Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO REQUERIDO, do inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. 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 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: 1000192-68.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WERBERTH SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000192-68.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

WERBERTH SOUSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): 

LUCIANA BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, 

cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) indeferir o pedido de litigância de 

má-fé. 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: 8010239-50.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010239-50.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE LOPES 

JARDIM Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março 

de 2018. Senhor(a): ALEXANDRE MIRANDA 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: Pelo exposto, Opino pela extinção do presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condenar a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. 

Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. 

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: 8010239-50.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010239-50.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ALEXANDRE LOPES 

JARDIM Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março 

de 2018. Senhor(a): ALEXANDRE LOPES JARDIM 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: Pelo exposto, Opino pela extinção do presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em 

consequência, condenar a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Revogo os efeitos da liminar eventualmente concedida. 

Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. 

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: 1000178-84.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 1000178-84.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: NIZETE TEIXEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 

2018. Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE, do inteiro teor 

da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 53,57 (cinquenta e três reais e cinquenta e 

sete centavos); b) condenar a parte promovida pagar 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 (25/03/2013) 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. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-94.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000145-94.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: CEZAR CALINOSKI JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 

2018. Senhor(a): CEZAR CALINOSKI JUNIOR 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 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) determinar que 

a parte promovida no prazo de 15 dias, independentemente do trânsito em 

julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a instalação da intert 

15 Mega para a parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00; 
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b) condenar a parte promovida pagar 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). 02) Retifique-se o polo passivo para empresa OI S/A, ao Senhor 

Gestor para providências. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-94.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000145-94.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Parte Autora: 

REQUERENTE: CEZAR CALINOSKI JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 

2018. Senhor(a): ALEXANDRE MIRANDA LIMA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA REQUERIDA, do inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

determinar que a parte promovida no prazo de 15 dias, independentemente 

do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a 

instalação da intert 15 Mega para a parte promovente, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00; b) condenar a parte promovida pagar 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). 02) Retifique-se o polo passivo para 

empresa OI S/A, ao Senhor Gestor para providências. 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: 1000150-19.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERT DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000150-19.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ALBERT DA SILVA 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. 

Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE, do inteiro teor 

da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 269,25 (duzentos e sessenta e nove reais e 

vinte e cinco centavos); b) condenar a parte promovida pagar 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. 

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: 1000150-19.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERT DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000150-19.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ALBERT DA SILVA 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. 

Senhor(a): GUSTAVO DAL BOSCO 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: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 269,25 (duzentos e sessenta e nove reais e 

vinte e cinco centavos); b) condenar a parte promovida pagar 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. 

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: 1000149-34.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000149-34.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

PIRES Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): MAURO PAULO 

GALERA MARI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 
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ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 275,18 (duzentos e setenta e cinco reais e dezoito 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar 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. 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: 1000149-34.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000149-34.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

PIRES Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): LUCIANA 

BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 275,18 (duzentos e setenta e cinco reais e dezoito 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar 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. 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: 1000177-02.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000177-02.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO (A) DO (A) REQUERIDO, do inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 392,91 (trezentos e noventa e dois reais e 

noventa e um centavos); b) condenar a parte promovida pagar 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. 

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: 1000177-02.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000177-02.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO (A) DO 

(A) REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 392,91 

(trezentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos); b) condenar 

a parte promovida pagar 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. 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: 8010123-10.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE MARTINS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010123-10.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 440,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOAO JORGE 

MARTINS NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): MAURO PAULO 

GALERA MARI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 
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ADVOGADO DO REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) determinar que a parte promovida, 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie o cancelamento do débito da 

“CESTACELULAR CORRESP PAIS” na conta corrente da parte promovente, 

sob pena de multa diária de R$ 300,00; b) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 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); c) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos reais) a 

título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir do efetivo prejuízo (06/12/2013, ID 5750430), cf. Súmula 43 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação. 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: 8010024-06.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010024-06.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ELIECIR VIANA 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): WILSON SALES 

BELCHIOR Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO REQUERENTE (IDO), do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 372,99 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e nove 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três 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 (15/03/2016) 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. 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: 8010024-06.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIECIR VIANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010024-06.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ELIECIR VIANA 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): WERTON 

PEREIRA RUPOLO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de ADVOGADO DO REQUERENTE/REQUERIDO, do inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 372,99 (trezentos e setenta e dois reais e 

noventa e nove centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 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 (15/03/2016) 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. 

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: 8010089-35.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DAYANE VICENTE (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:

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010089-35.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LADY DAYANE 

VICENTE Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos 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: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 216,98 (duzentos e dezesseis reais e noventa e oito 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três 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 (15/03/2016) 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. 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: 8010089-35.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DAYANE VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010089-35.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LADY DAYANE 

VICENTE Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): REGIS 

FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA 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: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 216,98 (duzentos e dezesseis reais e 

noventa e oito centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 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 (15/03/2016) 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. 

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: 8010097-12.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIANE DE SOUZA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010097-12.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LIDIANE DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS . 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: DISPOSITIVO. Posto isso, com fulcro no art. 487, II, do Código 

de Processo Civil/2015, OPINO pelo ACOLHIMENTO da PRELIMINAR 

arguida de PRESCRIÇÃO da Reclamada, JULGANDO EXTINTO a presente 

reclamação proposta por MARIA LIDIANE DE SOUZA em face do BANCO 

BRADESCO S/A com resolução do mérito da presente em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão do demandante, pelos argumentos 

acima delineados. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Preclusa a via recursal, arquivem-se os presentes 

autos, com as baixas e anotações de estilo. 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: 8010097-12.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIANE DE SOUZA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010097-12.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LIDIANE DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março 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, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: DISPOSITIVO. 

Posto isso, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015, 

OPINO pelo ACOLHIMENTO da PRELIMINAR arguida de PRESCRIÇÃO da 

Reclamada, JULGANDO EXTINTO a presente reclamação proposta por 

MARIA LIDIANE DE SOUZA em face do BANCO BRADESCO S/A com 

resolução do mérito da presente em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão do demandante, pelos argumentos acima delineados. Sem 

condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações 

de estilo. 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: 8010097-12.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIANE DE SOUZA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010097-12.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LIDIANE DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Regis Fernando Niederauer da 

Silveira e Joaquim Baltazar Garay da Silveira. 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. Posto isso, com fulcro no art. 

487, II, do Código de Processo Civil/2015, OPINO pelo ACOLHIMENTO da 

PRELIMINAR arguida de PRESCRIÇÃO da Reclamada, JULGANDO EXTINTO 

a presente reclamação proposta por MARIA LIDIANE DE SOUZA em face 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 343 de 466



do BANCO BRADESCO S/A com resolução do mérito da presente em 

razão da ocorrência da prescrição da pretensão do demandante, pelos 

argumentos acima delineados. Sem condenação nos ônus sucumbenciais 

(Lei nº 9.099/95, art. 55). Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. 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: 8010276-48.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI VITOR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010276-48.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 17.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EVANI VITOR 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE 

LTDA PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): EMILIANA 

BORGES FRANÇA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADA DA PARTE AUTORA, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, 

PARA REQUERER O QUE LHE É DE DIREITO NO PRAZO DE 5 DIAS, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. Despacho/Decisão: Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando os autos verifico que 

a carta precatória voltou negativa, desta feita, determino a intimação da 

parte autora para requerer o que lhe é de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.Intime-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: 8010042-32.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TOMAZ GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO BRAZ PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010042-32.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.029,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: VANESSA TOMAZ 

GUEDES Parte Ré: REQUERIDO: EVERALDO BRAZ PINTO PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): VANESSA TOMAZ GUEDES 

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 carta, para manifestar seu 

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

pena de arquivamento dos autos Despacho/Decisão: Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando os autos verifico que 

a parte autora se mantém inerte há um bom período de tempo, desta feita, 

determino a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no 

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

arquivamento dos autos.Intime-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: 8010092-87.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA SOUSA FERREIRA (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:

BANCO BRADESCO 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010092-87.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: VANDERLEIA SOUSA 

FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos 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: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 327,46 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três 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); c) 

Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo, devendo passar a 

constar na presente BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Ao senhor 

Gestor as providencias que fizerem necessárias. 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: 8010092-87.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA SOUSA FERREIRA (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:

BANCO BRADESCO 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010092-87.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: VANDERLEIA SOUSA 

FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Joaquim Baltazar Garay da 

Silva Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogados do da REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 327,46 (trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três 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 
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evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) 

Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo, devendo passar a 

constar na presente BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Ao senhor 

Gestor as providencias que fizerem necessárias. 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: 1000121-66.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

UARLESSON DOS SANTOS FERNANDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000121-66.2017.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: UARLESSON DOS 

SANTOS FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a):MAURO PAULO 

GALERA MARI 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: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquive-se. 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: 1000121-66.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

UARLESSON DOS SANTOS FERNANDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000121-66.2017.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: UARLESSON DOS 

SANTOS FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a):ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA 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: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquive-se. 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: 8010029-28.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA OAB - MT0021338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010029-28.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 32.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY LOPES DA 

ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE 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: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: 2) condenar a parte promovida, a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 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 contar da citação. Transitado em 

julgado, arquive-se. 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: 8010029-28.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA OAB - MT0021338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010029-28.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 32.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY LOPES DA 

ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: MARUSKA 

HILARIO DE BRITO SOUZA 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: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010029-28.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 32.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: WESLEY LOPES DA 

ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): MARUSKA HILARIO DE BRITO 

SOUZA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADA DO REQUERENTE do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: 2) condenar a parte promovida, a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 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 contar da citação. Transitado em 

julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 
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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 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: 8010028-43.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FIGUEIREDO TAVARES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA OAB - MT0021338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010028-43.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 32.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDA DE 

FIGUEIREDO TAVARES DE BRITO Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): ITALO 

GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE 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. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: 2) condenar a parte promovida, a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 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 contar da citação. Transitado em 

julgado, arquive-se. 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: 8010028-43.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE FIGUEIREDO TAVARES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA OAB - MT0021338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010028-43.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 32.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDA DE 

FIGUEIREDO TAVARES DE BRITO Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): 

MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA 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. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 1) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: 2) condenar a parte promovida, a 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 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 contar da citação. Transitado em 

julgado, arquive-se. 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: 1000033-28.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSO BEDENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000033-28.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOSE NILSO 

BEDENDO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 

2018. Senhor(a): OZANA BAPTISTA GUSMÃO 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: a) julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; 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: 1000033-28.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSO BEDENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000033-28.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOSE NILSO 

BEDENDO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 

2018. Senhor(a): REQUERIDO: LUIS AUGUSTO CUISSI 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: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: a) julgar improcedente os pedidos da ação 

proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil; 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: 8010140-46.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010140-46.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO 

RIBEIRO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): ADOLFO WAGNER AREGO 

GONZALES 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: Pelo exposto, 

julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, 

do FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. 

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: 8010110-11.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MELO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010110-11.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: IVONE MELO DO 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): LUIS AUGUSTO CUISSI 

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: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos da ação 

proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil: a) indeferir o pedido de litigância de má-fé; b) indeferir o 

pedido contraposto. Transitado em julgado, arquive-se.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: 8010110-11.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MELO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010110-11.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: IVONE MELO DO 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): NELSON WILLIANS 

FRANTONI RODRIGUES 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: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) indeferir o pedido de litigância de 

má-fé; b) indeferir o pedido contraposto. Transitado em julgado, 

arquive-se.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: 8010111-93.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LOPES DE AFREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010111-93.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.083,42; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GERALDO LOPES DE 

AFREU Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 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: 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, diante da expressa 

impugnação da parte promovida em audiência (ID 5750233), no caso, será 

necessária prova pericial para apurar se a assinatura a rogo constante na 

Cédula de Crédito Bancário - Limite de Crédito para desconto em folha de 

pagamento juntada na ID 5750215 foi efetivamente realizada 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: 8010041-76.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVALTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010041-76.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: IVALTO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: REDECARD S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de 

março de 2018. Senhor(a): ADOLFO WAGNER AREGO GONZALES 

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 pagar à 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 da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) indeferir o pedido de 

dano material. 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) 357522312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-76.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVALTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010041-76.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: IVALTO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: REDECARD S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de 

março de 2018. Senhor(a): RENATO VELÉRIO FARIA DE OLIVEIRA 

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 pagar à 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 da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) indeferir o pedido de 

dano material. 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) 357522312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-63.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GONCALVES TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010070-63.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 658,47; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL GONCALVES 

TORRES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADOS DO REQUERIDO, do inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar 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 pagar 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 (03/03/2015) por envolver ilícito extracontratual 

(Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 648,34 (seiscentos e quarenta e oito reais e 

trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(03/03/2015, ID 5745106), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 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: 8010022-36.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010022-36.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANA CRISTINA 

RODRIGUES DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Bernardo 

Rodrigues de Oliveira 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: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos 

débitos de R$ 44,46 (quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos); 

b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três 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. 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: 8010022-36.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010022-36.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANA CRISTINA 

RODRIGUES DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Weverton 

Pereira Rupolo 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:Dispositivo.Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos 

débitos de R$ 44,46 (quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos); 

b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três 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. 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: 1000109-52.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000109-52.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 51,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANEZIO SANTANA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodre Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogada do requerido, do inteiro teor da sentença (embargos), cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) 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. No mesmo ato fica Vossa senhoria intimado 

para querendo, no prazo de 10 dias interpor recurso. 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: 1000109-52.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000109-52.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 51,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANEZIO SANTANA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): Cintia Bee de Souza Pinto 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do 

Requerente, do inteiro teor da sentença (embargos), cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos 

da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) 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. No mesmo ato fica Vossa senhoria intimado 

para querendo, no prazo de 10 dias interpor recurso. 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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-46.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES OAB - MT0005438A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010140-46.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO 

RIBEIRO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 de março de 2018. Senhor(a): JOÃO CARLOS VIDIGAL 

SANTOS 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: 

Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000249-82.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FERNANDO SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000250-67.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FERNANDO SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BISSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000251-52.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ROGERIO BISSOLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de audiência 

de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida 

do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 2 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000253-22.2018.8.11.0013 REQUERENTE: CELIO ABREU DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: JOSE REINA MARIANI SANTOS Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 2 de março de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida para efetuar o pagamento da 

condenação, sob pena de incidência de multa nos termos da lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANDIDO PACHURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CAMILO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes do inteiro teor da r. Sentença, transcrita a seguir: 

"Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 
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compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-26.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes do inteiro teor da R. Sentença, transcrita a seguir: " 

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar 

ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os 

fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. O dano moral 

é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza 

os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in Curso 

de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora 

Saraiva, pág. 67/68, in verbis: A jurisprudência é pacífica que só a dor real 

e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes 

emocionais: Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional 

é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - 

Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei). Assim, o mero incômodo, o 

desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o 

homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações. Ademais, no presente 

caso, A REQUERENTE NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES FORAM 

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA, não produzidno quaisquer 

prova que pudesse corroborar com suas alegações. é cediço que 

allegatio et non probatio quase non allegatio. 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: 1000434-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes da r. sentença, parcialmente transcrita a seguir: "E 

instada a impugnar a contestação se limitou a requerer a desistência do 

pedido. Assim sendo, vislumbra-se configurada as hipóteses de litigância 

de má-fé, previstas no art.17, incisos III e VI do CPC, logo, deve a parte 

requerente ser condenada na forma do art.18 do CPC. ISSO POSTO, ulgo 

IMPROCEDENTE o pedido e condeno a parte requerente ao pagamento de 

multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres 

públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título 

de condenação, em favor da demandada. P.R.I. Intimem-se para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, após o trânsito em jugado, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de 10% sobre a 

condenação, nos termos do art.475-J do CPC."

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-57.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

WELINTON MATEUS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo nº 8010057-57.2016.8.11.0014 VISTO, Trata-se de cumprimento 

de sentença provisório já formulado por WELINTON MATEUS MARTINS DA 

SILVA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, em que a requerente pugna seja 

realizado novo bloqueio de verbas públicas dos entes requeridos, 

argumentando que o tratamento de Welinton é continuo e o Estado não 

vêm atendendo o comando judicial para disponibilização dos 

medicamentos VIMPAT 100 MG e TOPIRAMATO 100 MG. Em síntese, fora 

deferida a tutela de urgência requerida pela parte autora, o que obrigou ao 

ente requerido fornecer todo o necessário para o tratamento do 

exequente. Ainda assim, conforme narrado e certificado nos autos, o 

executado não está cumprindo a tutela jurisidiconal na seara 

administrativa, razão pela qual pleiteia pelo bloqueio de valores 

necessários para disponibilização dos medicamentos, apresentando para 

tanto dois orçamentos. Pois bem. Dados os preceitos constitucionais e 

legais indicados na decisão que deferiu o pedido liminar aduzido na inicial 

e julgou procedente a ação, mostra-se evidente a impossibilidade de o 

Estado de Mato Grosso recusar-se a fornecer o adequado tratamento de 

saúde do paciente. Da mesma forma, evidente se apresenta a 

impossibilidade de o Estado manter-se omisso quanto ao custeio do 

medicamento e aplicação do mesmo, quando assim determinado 

judicialmente. Ademais, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito 

formulado por ele no evento nº 10963942 posto que estes autos já foi 

sentenciado e ao que tudo indica transitado em julgado, embora até o 

presente momento não certificado, o que desde já se determina, logo, a 

decisão proferida no REsp n. 1.657.156/RJ – STJ, não atinge esta ação. 

Há, então, violação às regras constitucionais, atinentes ao dever de 

prestação do Estado, e, também, ao mandamento judicial. Diante dessa 

omissão, outra alternativa não se abre ao Poder Judiciário que não a de 

buscar diretamente o bloqueio de valores em contas públicas. Do 

contrário, restaria desatendido aquele dever de prestação já imposto ao 

Estado, liminarmente, e, também, o dever de bem atender às 

determinações judiciais. Aliás, é bom frisar o caráter excepcional da 

medida ora deferida. Não há dúvida de que em se tratando da Fazenda 

Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da 

conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito 

próprio (art. 534, do NCPC, e art. 100, da CF), que não prevê, salvo 

excepcionalmente - quando ocorrer desrespeito à ordem de pagamento 

dos precatórios judiciários -, a possibilidade de execução direta mediante 

sequestro de verba pública (dinheiro) ou de qualquer bem público, que são 

impenhoráveis. Todavia, o fato de se estar colocando em risco um bem 

maior que é a vida, como na hipótese, é motivo mais do que suficiente para 

justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária, de procedimento 

licitatório e da ordem de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, que, 

como se viu, em regra, devem ser feitas mediante o regime especial de 

precatórios e de acordo com a sua ordem cronológica (art. 100, da CF). 

Ao menos no meu sentir, não se pode admitir que, por conta de regras 

orçamentárias, ainda que previstas no corpo da Constituição Federal (arts. 

167 e seguintes), possa ser negado o direito à vida e à saúde de qualquer 

cidadão. Nesta linha de intelecção, o sequestro de verba pública tem sido 

admitido pelo Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de ser medida 

de natureza excepcional, cuja efetivação da tutela concedida estaria 

relacionada à preservação da saúde do cidadão, devendo ser privilegiada 

a proteção ao direito à vida (saúde): “AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 

MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES. OBRIGAÇÃO 

DO ESTADO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com 

base na legislação processual que visa assegurar o cumprimento das 

decisões judiciais. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à 
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Constituição, se existente, seria indireta. II - A disciplina do art. 100 da CF 

cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas 

hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso 

dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a 

apontada violação à Constituição Federal. III - Possibilidade de bloqueio de 

valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em 

favor de pessoas hipossuficientes. Precedentes. IV - Agravo regimental 

improvido” (STF, AI n. 553.712 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, j. em 

19.05.2009). “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fornecimento 

de medicamentos. Bloqueio de verbas públicas. Direito à saúde. 

Jurisprudência assentada. Art. 100, caput e parágrafo 2º da Constituição 

Federal. Inaplicabilidade. Ausência de razões novas. Decisão mantida. 

Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental 

tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em 

jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. 

Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. 

Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. 

arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de 

agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal 

condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (STF, AI n. 597.182 

AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 10.10.2006). É também o 

posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

consoante se infere do seguinte precedente relatado pelo ilustre 

Desembargador José Silvério Gomes: “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.” (TJMT, Apelação n. 18700/2011, Comarca de 

Lucas do Rio Verde, Quarta Câmara Cível, julgado em 26/04/2011). Assim, 

ante a ponderação dos interesses e valores envolvidos: de um lado, a 

incolumidade do direito à saúde (vida), de outro, o interesse financeiro da 

Fazenda Pública; tem-se que com base no princípio da dignidade da 

pessoa humana, é incontestável a prevalência do direito à vida. Desta 

feita, tendo em vista o descumprimento da ordem judicial sem justificativa 

plausível pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e diante da indisponibilidade 

do direito à saúde, configurado no presente caso no custeio dos 

medicamentos VIMPAT 100 MG e TOPIRAMATO 100 MG, cabível é sem 

sombra de dúvidas o imediato sequestro do valor necessário à aquisição 

do suplemento, cujo valor-base encontra-se no orçamento de menor valor 

que instrui os autos. Consigno apenas, que por medida de cautela, o 

bloqueio será realizado em valor equivalente ao tratamento pelo período de 

um (06) seis meses, conforme pugnado, no montante de R$ 4.120,25 

(quatro mil, cento e vinte reais e vinte e cinco centavos), sendo que, se 

mostrar necessário, a requerente deverá realizar os demais 

requerimentos dos bloqueios necessários para o tratamento nos meses 

seguintes. Por corolário, DETERMINO o bloqueio de R$ 4.120,25 (quatro mil, 

cento e vinte reais e vinte e cinco centavos), nas contas públicas do 

Estado de Mato Grosso, CNPJ nº 03.507.415/0002-25, necessários ao 

custeio do tratamento, consoante orçamento apresentado. MANTENHA-SE 

os autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição acima 

deferida por meio do sistema BacenJud. Após, logrado êxito no bloqueio, 

mediante a apresentação de nota fiscal, a qual deverá atentar-se para o 

orçamento fornecido neste autos, AUTORIZO, desde já, seja expedido o 

competente alvará de levantamento, no valor correspondente ao 

medicamentos para o tratamento de seis meses, qual seja: R$ 4.120,25 

(quatro mil, cento e vinte reais e vinte e cinco centavos), em favor da 

DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE LTDA EPP cujos 

dados já constam dos autos. Intimem-se, sendo que, primeiramente, 

deverá ser intimado o Ministério Público Estadual, procedendo-se, na 

sequência, à remessa dos autos para intimação do requerido sobre o teor 

desta decisão. Intimem-se. Atente-se a secretaria para que 

CERTIFIQUE-SE O TRANSITO EM JULGADO. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT, 07 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-45.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010170-45.2015.8.11.0014 VISTO, Trata-se de cumprimento 

de sentença intentado por LAURINDA ALVES PEREIRA, em que esta 

compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 314,97 (trezentos e quatorze reais e noventa e sete 

centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada 

TELEFÔNICA BRASIL, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, ainda não adimpliu o 

débito remanescente que se encontra em execução. Pois bem. Conforme 

se dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer a totalidade do seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de 

penhora online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do 

sistema Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo 

Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. O legislador, buscando ampliar o grau de 

satisfatividade da tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, até o valor indicado na execução, 

mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado 

pelo legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada TELEFÔNICA BRASIL, CNPJ nº 

02.558.157/0001-62, até o limite de R$ 314,97 (trezentos e quatorze reais 

e noventa e sete centavos), nos termos do cálculo apresentado pela 

contadoria judicial. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos 

em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Após, o 

cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 23 de fevereiro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55600 Nr: 1277-81.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE OLIVEIRA METALURGICA, 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1277-81.2014.811.0033

CÓDIGO: 55600

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: APARECIDO DE OLIVEIRA METARLÚGICA E APARECIDO DE 

OLIVEIRA.

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2016.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Intime-se. 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.: 2256 Nr: 297-28.2000.811.0033

 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: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, Franciscarlos Alcantara - OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 PROCESSO: 297-28.2000.811.0033

CÓDIGO: 2256

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO: BRIAPEC – AGROPECUÁRIA LTDA

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

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.: 65917 Nr: 2232-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2232-44.2016.811.0033

CÓDIGO: 65917

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

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.: 25335 Nr: 2567-10.2009.811.0033

 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 BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, RAQUEL 

HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284/MT, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 PROCESSO: 2567-10.2009.811.0033

CÓDIGO: 25335

AUTOR: AGRO BAGGIA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

REQUERIDO: ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE

 DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Nos termos do §3º, do artigo 782, do Código de Processo Civil, determino a 

inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), bem como expedição de ofício ao CRI local para o competente 

protesto.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 20 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 1375-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1375-95.2016.811.0033

CÓDIGO: 64443

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO.

REQUERIDO: ALBERT DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES

DESPACHO

Vistos.

Defiro os pedidos formulados pela parte autora às fls. 77, de modo 

procedo às buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando 

aos autos folha contendo o endereço do requerido.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

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.: 64195 Nr: 1240-83.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V G LUCINDO MOVEIS, ROSEMARY MARTINS, 

VALTER GOMES LUCINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1240-83.2016.811.0033

CÓDIGO: 64195

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MATO GROSSO.

REQUERIDO: V G LUCINDO MÓVEIS, ROSEMARY MARTINS E VALTER 

GOMES LUCINDO.

DESPACHO

Vistos.

Defiro os pedidos formulados pela parte autora às fls. 88, de modo 

procedo às buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando 

aos autos folha contendo o endereço dos requeridos.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

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.: 65739 Nr: 2152-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GAVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2152-80.2016.811.0033

CÓDIGO: 65739

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE

REQUERIDO: FELIPE GAVA MARTINS

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

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.: 63730 Nr: 1006-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ME, 

ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, ROSILENE DAS GRAÇAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1006-04.2016.811.0033

CÓDIGO: 63730

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE

REQUERIDO: ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA ME E OUTROS.

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

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.: 54622 Nr: 466-24.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA 

FRANCO - OAB:17.916/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 PROCESSO: 466-24.2014.811.0033

CÓDIGO: 54622

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

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.: 77606 Nr: 479-81.2018.811.0033

 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: ISMAEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela em razão 

do demonstrado quadro patológico do autor, bem como o aspecto de que o 

benefício pleiteado direciona-se a sua própria sobrevivência, encontrando 

guarida no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, 

estampado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.Determino que o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS restabeleça ao 

autor o auxilio doença, devido desde a data de sua cessação, que se deu 

em 30/06/2010 – Número do benefício 533.530.791-5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70455 Nr: 1363-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA BRAZIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551 SSP/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria a carta precatória 

expedida ou realize seu preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77778 Nr: 540-39.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:24.135/A 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$.250,00.valor 

este referente a distância de 100Km (de ida e volta) até o endereço da 

executada.na Fazenda Vista Alegre.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.: 65439 Nr: 1899-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CUNHA VASCONCELOS, WELINGTON 

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 113 e suspendo o trâmite do feito SINE DIE, 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.: 64761 Nr: 1542-15.2016.811.0033

 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): SIMAO MACENA, SERGIO LUIZ MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para o fim 

de declarar a parte dispositiva da decisão nos seguintes termos:(...) 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 por elas celebrada, ao passo que 

determino a suspensão dos presentes autos até ulterior cumprimento do 

acordo celebrado por ambas as partes.Cumprido o acordo, venham os 

autos conclusos para sentença.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

(...)Sem prejuízos, sobrevindo petição da exequente informando o 

descumprimento do acordo por parte do executado, DEFIRO o pedido de 

penhora em aplicações financeiras do executado..Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do Executado, limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das instituições 

financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o Executado para 

que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. Neste caso, 

determino seja transferida para a conta única, vinculando o valor a este 

processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e subsequente 

intimação das partes.Publique-se. 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 Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2821 Nr: 856-38.2007.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT
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 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 deintimar o douto advogado do réu, Dr. José Maria Mariano, para 

apresentar memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57734 Nr: 2843-65.2014.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLSM, LVMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-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.: 582 Nr: 286-38.1996.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES AZÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO JOSÉ BOLZAN, CLAUDECIR 

FRANCISCO CENEDESE, ADRIANA MARIA BRESSAN CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 

6.16.7.3), impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, para intimar a parte autora para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1300-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA WANESSA DE MELO CHAGAS 

SANTOS, JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 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 manifestar sobre a certidão do 

Sr. Oficial de justiça de fls. 70: " Certifico, que em cumprimento ao 

MANDADO CITAÇÃO em que é parte AUTORA – COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – 

SICRED OURO VERDE – EXECUTADOS – LAURA WANESSA DE MELO 

CHAGAS SANTOS E JONATHAN WILLIAN DA SILVA eu compareci ao 

endereço indicado, e ali estado, DEIXEI DE CITAR: LAURA WANESSA DE 

MELO CHAGAS SANTOS, endereço Av. Das Industrias s/n, em face de a 

mesma não residir na cidade, segundo informação de terceiros a mesma 

teria se mudado para Cuiabá-MT não deixou endereço e JONATHAN 

WILLIAN DA SILVA, em face de o mesmo não estar residindo na cidade o 

mesmo foi vigia no Banco do Brasil, não o localizei mudou não deixando 

endereço provavelmente esteja residindo com a Sra. Laura, o Lavor 

mencionado no Mandado não existe na cidade, encontram-se em lugar 

incerto e não sabido. Dou fé. São José do Rio Claro, 16 de fevereiro de 

2018. Elizabete Palmeira Dresch Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69975 Nr: 1101-97.2017.811.0033

 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): FRANCISCO BARBOSA CAMELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 1101-97.2017.811.0033

CÓDIGO: 69975

REQUERENTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE

REQUERENTE: FRANCISCO BARBOSA CAMELO FILHO

 SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes às fls. 79/81, 

homologo o presente acordo e extingo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo executado.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 328 Nr: 141-16.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A. - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TISATOMI ONITSUKA, KAZUKO ONITSUKA, 

TERUYUKI ONITSUKA, TERUCO AKIAMA ONITSUKA, SHIGETERU 

ONITSUKA, KIMIYO KITSATO ONITSUKA, TAKEMITSU ONITSUKA, MARIA 

ONICE BARBOSA ONITSUKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 Autos nº 141-16.1995.811.0033 – Cód. 328

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por BANCO DA AMAZÔNIA 

S/A - BASA em face de TISATOMI ONITSUKA E OUTROS todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 199 a parte exequente informou o pagamento do débito e pugnou pela 

extinção dos presentes autos.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Levante-se eventuais penhoras e/ou quaisquer atos constritivos 

efetuados nos presentes autos, expedindo-se o necessário para a devida 

baixa.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 26 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66045 Nr: 2333-81.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BAROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR BAROSSI, Cpf: 73281875904, 

Filiação: Itelvina Nespolo, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 
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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 DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, [...] vem, perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA 

contra: GILMAR BAROSSI, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 

732.818.759-04, filho de Itelvina Nespolo, com endereço indiciado como 

sendo na Fazenda Cajueiro, zona rural da cidade de Nova Maringá/MT. 

Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos autos de 

termo circunstanciado que, em dia não especificado, porém no período de 

tempo compreendido entre os anos 2014 e 2015, nas dependências da 

propriedade rural “Fazenda Cajueiro”, sediada na zona rural da cidade de 

Nova Maringá-MT, GILMAR BAROSSI destruiu floresta nativa objeto de 

especial preservação. [...] Ante o exposto, incursa está a conduta de 

GILMAR BAROSSI nas disposições constantes do art. 50, caput, da Lei 

Federal nº 9605/1998; razão pela qual oferece o Ministério Público 

Estadual a presente denúncia, pelo que requer seja citado o acusado, sob 

pena de revelia, para comparecer à audiência de instrução e julgamento, 

solenidade em que deverá ser oportunizado à defesa o direito de 

apresentação de resposta prévia, pelo que esperamos, desde já, o não 

acolhimento da pretensão defensiva e a consequente recepção da peça 

denunciativa, prosseguindo-se o feito nos demais termos estatuídos pelo 

art. 81, caput, da Lei Federal 9099/1995.

Despacho: Visto.Em consonância ao parecer ministerial encartado às fls. 

54/55, determino seja providenciada a citação do acusado por edital de 

todo o conteúdo da decisão de fl. 48, com prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 361 e art. 363, § 1.º, do Código de Processo 

Penal.Ultrapassado o prazo, certifiquem-se e voltem conclusos para 

deliberação.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 26 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65828 Nr: 2181-33.2016.811.0033

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKDSS, KDDSS, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLI REDIVO - 

OAB:OAB/MT 17.898

 (...) Quanto aos honorários do douto advogado Danielli Redivo, que atuou 

no presente feito como defensora dativa do requerente, arbitro a 

importância de R$ 4.482,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais 

e cinquenta e seis centavos), utilizando-me como parâmetro a tabela de 

honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de 

Mato Grosso. (fl. 26) (...)Permanecem inalterados os demais termos da 

sentença.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 26 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32683 Nr: 871-31.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA INOMATA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MASSATO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire o Edital de Citação expedido, realize a 

devida publicação e comprove nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67520 Nr: 3098-52.2016.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA VALE DO ARINOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIAL MADEIREIRA VALE DO 

ARINOS LTDA, CNPJ: 07239113000193, Inscrição Estadual: 132946270. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de INDUSTRIAL MADEIREIRA 

VALE DO ARINOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de TAXA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 313/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/11/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.244,20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22392 Nr: 2259-08.2008.811.0033

 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: ELISABETE DE ARAUJO 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:

 Conheço dos embargos, eis que interpostos tempestivamente, na forma 

do artigo 1023 do Código de Processo Civil.Inicialmente, imperioso 

relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender 

necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar alguns 

aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo 

Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada 

por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona:“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que:“(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.Não 

verifico, no caso em tela, a contradição apontada, isso porque as razões 

para a manutenção da sentença já foram proferidas (fl. 183) não havendo 

motivos para insurgência do embargado por meio dos presentes 

embargos.Logo, rejeito os embargos de declaração mantendo a sentença 

da forma como foi proferida.Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 26 de 

fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20327 Nr: 178-86.2008.811.0033

 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: JOSE LUIZ TEIXEIRA DIAS

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, 

no valor de um salário mínimo, desde o ajuizamento da ação, que se deu 

em 10/12/2007, conforme postulado na inicial, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ, 

faço constar nesta sentença:1.Nome do segurado: JOSÉ LUIZ TEIXEIRA 

DIAS.2.Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.3.Data do início 

do benefício: 10/12/2007.4.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo.5. 

Número do Benefício: 6180236317.Os juros de mora incidirão a partir da 

citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o 

disposto na Sumula 204 do STJ, até o advento da Lei 11.960/09, a partir de 

quando incidirão à razão de 0,5% ao mês – ou outro índice de juros 

remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a 

ser estabelecido – até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.A 

atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido, a teor das 

Sumulas 148/STJ e 19/TRF 1ª Região. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da 

sentença), ou seja, sobre as prestações em atraso até a data da prolação 

da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento de eventual recurso interposto, conforme Súmula 111 

do STJ.Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor de a 

condenação exceder sessenta salários mínimos.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30402 Nr: 1156-58.2011.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, NANTES COMÉRCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER, JULIANE FATIMA 

MOHR SCHAFER, VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA SCHAFER 

SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013, ROBSOM HUILSON COLLI - OAB:11001-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA CORADI BRAGA - 

OAB:14243

 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 exequente para manifestar sobre a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fls. 111 e e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73109 Nr: 2595-94.2017.811.0033

 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: FGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...) Quanto aos honorários da douta advogada Mariana Mulari Nassar 

Nobre, que atuou no presente feito como defensora dativa do requerente, 

arbitro a importância de R$ 4.482,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta e seis centavos), utilizando-me como parâmetro a 

tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso. (fl. 28) (...)Permanecem inalterados os demais 

termos da sentença.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 26 de fevereiro 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19338 Nr: 1110-11.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, JOSÉ 

MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:3.617, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:12089-A

 Autos nº 1110-11.2007.811.0033 – Cód. 19338

Vistos.

Antes de analisar o pleito formulado pelo exequente determino a intimação 

da parte executada para proceder ao pagamento do valor remanescente, 

visando o total adimplemento do débito.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, conclusos.

São José do Rio Claro – MT, 01 de março de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76685 Nr: 41-55.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 41-55.2018.811.0033 – CÓD. 76685AUTOR: BV FINANCEIRA S/A 

– CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOREQUERIDO: ISAIAS 

PEREIRADECISÃOVistos,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 

requerida 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).Para que o devedor fiduciante consiga ter o bem de 

volta, ele terá que pagar a integralidade da dívida, ou seja, tanto as 

parcelas vencidas e vincendas (mais os encargos), no prazo de 5 dias 

após a execução da liminar.Expeçam-se os mandados necessários. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 01 de março de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56979 Nr: 2334-37.2014.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA TENCIANO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - M.T., MUNICÍPIO DE 
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SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para impulsionar os autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61417 Nr: 2433-70.2015.811.0033

 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: MILTON JOSE MENUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIPAGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 CERTIFICO que o processo acima citado foi recebido pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 153482.

Certifico ainda que a sessão de conciliação/mediação foi agendada para o 

dia 03/05/2018 às 15 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC da 

Comarca, servindo a presente certidão para convidar a parte autora e 

seu(s) advogado(s) para comparecerem na sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60549 Nr: 1794-52.2015.811.0033

 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: J. S. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCUOS LTDA, 

WHELIA CASSIA DE LIMA CARDOSO FÉLIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria a carta precatória 

expedida ou realize o preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

Na mesma oportunidade intimo a parte autora para providenciar o 

pagamento de diligência de Oficial de Justiça, no valor de R$ 275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais). 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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29172 Nr: 3051-88.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO BASSO, DILVANA DE LOURDES 

MINUSCULI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, 

Riudeslar Lopes Pereira - OAB:MT/ 12.652, RIUSDELAR LOPES 

PEREIRA - OAB:12652/MT, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA 

MANRIQUE - OAB:14.486/MT

 Em contato com o setor de distribuição desta comarca recebi a 

informação de que de no biênio 2010/2011 o juiz da época – Ricardo 

Alexandre R. Sobrinho – proferiu determinação verbal segundo a qual 

cada secretaria seria responsável pelo recebimento de suas petições, 

adotando a melhor forma de recebimento da petição, deixando claro que 

qualquer das secretarias exararia, por carimbo ou manualmente, o 

recebimento das petições, ou seja, qualquer das formas que referidas 

petições estivessem ingressado na secretaria deveriam elas, em sua 

primeira folha, conter o recebimento/protocolo, o que não verifico no caso 

em testilha.Todavia, considerando que os autos já se encontram 

sentenciados (fl. 251), inclusive certificado o trânsito em julgado (fl. 260), 

e o vício/defeito certificado não trará prejuízo algum para as partes, 

determino apenas e tão somente o prosseguimento dos autos de 

cumprimento de sentença, de modo que aprecio os demais pedidos do 

exequente contidos na petição de fls. 272/274. Procedi, nesta data, a 

busca via sistema Renajud (anexa).Intimem-se as partes para ciência, bem 

como a parte executada para manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte 

exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração 

de IR, defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo 

Infojud, mas restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas 

referente ao exercício de 2017.Convém acrescentar que, por tratar-se de 

quebra de sigilo fiscal, a resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá 

ser aportada ao processo, devendo ser arquivada reservadamente pela 

secretaria, em pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina 

o art. 477 da CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao 

procurador do exequente, em caráter sigiloso e sob sua 

responsabilidade.Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 21 de 

fevereiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 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, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR, MARCOS 

WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 (...).Expeça-se, juntamente com o mandado de intimação, termo de 

apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a intenção ou não 

de recorrer da sentença condenatória (art. 1.421, parágrafo único, 

CNGC).c)CIENTIFIQUE-SE, pessoalmente, o representante do Ministério 

Público.d)EXPEÇA-SE Guia de Recolhimento Provisório do réu e a remeta 

ao Juízo da Execução Penal competente, caso haja interposição de 

recurso contra a presente sentença, (CNGC, art. 1.573).e)PROCEDA-SE a 

incineração da droga apreendida, conforme determina o art. 32 da Lei de 

Drogas.Após o trânsito em julgado desta sentença: a)OFICIE-SE à 

Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, informando a relação dos bens 

apreendidos e declarados perdidos em favor da União nestes 

autos.b)INSIRA-SE no sistema conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado de Mato Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos termos do 

artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal.c)OFICIEM-SE aos Institutos de Identificação Criminal Nacional e 

Estadual, bem como aos Cartórios Distribuidores desta Comarca e de 

residência e nascimento do réu, para as anotações 

pertinentes.d)EXPEÇA-SE Guia de Execução Penal Definitiva, 

e n c a m i n h a n d o - s e  à  V a r a  d e  E x e c u ç õ e s  P e n a i s 

competente.e)CONFECCIONE-SE Guia de Recolhimento Unificada-GRU 

simples, referente aos valores apreendidos e declarados perdidos em 

favor do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, obtida e impressa na 

internet em http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_simples.asp, no 

Banco do Brasil, Unidade Favorecida (UC) 200246, Gestão 00001, Código 

20202-9 (receita referente a tutela cautelar), juntando-se o comprovante 

nos autos (Provimento nº 06/2017-CGJ, art. 4º).Cumpridas todas essas 

providências, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo, 

inclusive, com baixa na distribuição.Publicada com a inserção no Sistema 

Apolo TJ/MT. Intime-se e Cumpra-se, com urgência.São José do Rio Claro, 

8 de fevereiro de 2018.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59195 Nr: 877-33.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Vistos etc.

1. DEFIRO a produção da prova testemunhal requerida pelo Ministério 

Público à fl. 133, porque requestada tempestivamente.

2. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 (cinco) de 

junho de 2018, às 16h00min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo para a parte ré solicitar 

esclarecimentos ou ajustes à decisão de saneamento de fls. 

125/127-verso, bem como para apresentar rol de testemunhas.

b) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas à fl. 133, expedindo-se, em se 

tratando de testemunha residente fora desta Comarca, carta precatória 

para oitiva no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças 

necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias.

c) INTIMEM-SE a parte ré e seu(s) advogado(a/s).

d) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1952 Nr: 64-31.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDIR MAGRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcantara - 

OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822/MT

 Vistos etc. 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.Lendo-se os fundamentos e o 

dispositivo da sentença impugnada tenho que os presentes embargos 

merecem acolhimento, pois verifico que o dispositivo da sentença deixou 

de observar o disposto no artigo art. 1.043 da CNGC, que assim 

dispõe:“Art. 1.043. Quando o cumprimento da sentença se processar nos 

termos do artigo 523 do CPC, não estará sujeito à cobrança de custas, 

devendo a secretaria comunicar ao Cartório Distribuidor, para as devidas 

anotações.”Saliente-se, por oportuno, que a verba honorária não será 

objeto de deliberação nesta decisão, já que não impugnada nos embargos 

de declaração ora em análise, mas, sim, no recurso de apelação de fls. 

515/516, de competência funcional do Tribunal de Justiça.3. PROVEJO os 

embargos de declaração de fls. 513/514-verso para, sanando a 

contrariedade apontada, retificar em parte o dispositivo da sentença, que 

passará a contar com a seguinte redação:“4 - DISPOSITIVO(…)Sem 

custas ou despesas processuais, a teor do artigo 1.043 da CNGC.”No 

mais, a sentença permanece tal qual está lançada.Retifique-se o registro 

de sentença, anotando-se.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intimem-se os patronos das partes da presente decisão, 

bem como o embargante/exequente a apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pelo procurador do embargado/executado, 

no prazo de 15 (quinze) dias.b)Após, nos termos do artigo 1.010, § 3º do 

Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73258 Nr: 2649-60.2017.811.0033

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCP, LGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.36/38, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73477 Nr: 2732-76.2017.811.0033

 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: JORGE ANTÔNIO MODTKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINE CAETANO 

DA ROSA - OAB:16119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) 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.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77295 Nr: 366-30.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA DUMMER BUSS, MARIA ROSIMAR 

MAGRI BUSS, WOLNEY DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. RECEBO a presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 784 do CPC/2015.2. FIXO, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, 

na forma do artigo 827 do CPC/2015, os quais, na hipótese de pronto 

pagamento do valor exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 827, 

§ 1º, do CPC/2015).3. DEIXO de designar audiência preliminar de 

conciliação, porque inaplicável no rito do processo em questão.4. Cumpra 

a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)CITE(M)-SE o(s) 

executado(s), no/(s) endereço(s) informado(s) na inicial para que, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, pague(m) o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados e avaliados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando 

o Oficial de Justiça as cautelas devidas para que não sejam penhorados 

bens de terceiros (CPC/2015, art. 829).Conste, no mandado executório, a 

ressalva de que o pagamento no prazo assinalado – 03 (três) dias – 

implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º) e que o(s) devedor(es) poderá(ão) pagar o valor exequendo 

depositando em juízo apenas 30 % (trinta por cento) do valor da dívida 

(valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente dividido em 

até 06 (seis) vezes, acrescidos apenas de correção monetária (INPC) e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC/2015, art. 916), observado que a 

opção pelo parcelamento implica renúncia ao direito de opor embargos 

(CPC/2015, art. 916, § 6º). Na oportunidade, destaque que, caso queiram, 

poderão ajuizar Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 915 do Código de Processual Civil de 2015, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC/2015, art. 914)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22397 Nr: 2265-15.2008.811.0033

 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: SEVERINO LOPES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Impugnação, formulada nos próprios autos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social, à execução de sentença movida contra si por 

Severino Lopes de Sales, tendo por título a sentença que condenou o 

impugnante a pagar à impugnada o benefício previdenciário da 

aposentadoria por invalidez.

Aduz, em síntese, que há excesso de execução, no montante de R$ 

76.206,99, pela utilização de critérios de correção monetária diversos dos 

dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, juros de mora em percentuais 

equivocados, e utilização de data incorreta para o termo final das parcelas 

em atraso.

Intimado, o impugnado manifestou-se às fls. 139, aduzindo que foram 

efetuados descontos pertinentes e inacumuláveis, pugnando pela 

homologação dos cálculos apresentados pelo impugnante.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Considerando que o exequente manifesta-se favorável à homologação 

dos cálculos apresentados pelo executado, limito-me a reconhecer o 

aludido excesso e homologar os cálculos apresentados pelo INSS.

3. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para reconhecer o excesso de 

execução no valor apontado pelo INSS, e, via de consequência, 

HOMOLOGO os cálculos trazidos pelo executado

 Condeno o impugnado ao pagamento das custas processuais, bem como 

aos honorários do procurador da parte ex-adversa, que, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

observando-se, no entanto, quanto à inexigibilidade das verbas, eis que é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Retifique-se a autuação e Sistema Apolo para fazer constar como “Tipo de 

Ação: Cumprimento de Sentença”.

Transitada esta em julgado, prossiga com a execução, formalizando-se os 

precatórios ou requisições de pequeno valor, conforme os cálculos ora 

homologados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 460-75.2018.811.0033

 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: ETC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - 

OAB:4130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cuida-se de Ação de Inventário ajuizada por EGÍDIO TARARÃO, pelo 

falecimento de seu genitor Antônio Tararão Costa, ocorrido em 

09/11/2017.

Acompanha a inicial (fls. 4/5), os documentos de fls. 06/11.

É o relatório. Fundamento e decido

 2. A petição inicial necessita ser emendada para comprovar as alegações 

preambulares, especialmente no que tange à Certidão de Óbito de fl. 10, 

que está ilegível e ao nome do propenso inventariante, visto constar nos 

documentos que acompanham a exordial o nome Egídio Tararão Costa e 

na petição inicial Ezídio Tararão.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, supra a falta necessária (CPC, art. 321), 

sob pena de extinção.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71232 Nr: 1819-94.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRPA, VGPA, CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Diante da informação do não cumprimento do acordo e, por se tratar de 

execução fundada em título executivo judicial referente a 

débito/remanescente alimentar/extraordinário vencido ha mais de três 

meses, totalizando a quantia descrita na exordial, deve, necessariamente, 

o feito tramitar pelo rito do artigo 528, §8º, CPC.

Infere-se que, pelo rito da expropriação, serão observadas as regras do 

cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia 

certa, previstas na Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do NCPC, de 

modo que o devedor é intimado para pagar o débito em 15 dias, sob pena 

de incidir multa de 10% e honorários advocatícios em igual percentual 

(CPC 523 § 1º), além de se sujeitar à penhora (CPC 831).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o executado para pagar, em 15 (quinze) dias, o 

débito/remanescente alimentar/extraordinário, descrito na exordial, sob 

pena de incidir multa de 10% e honorários advocatícios em igual 

percentual (CPC, art. 523, § 1º), bem como penhora e avaliação (CPC, art. 

523, § 3º), instruindo a missiva com cópia da inicial e da presente decisão.

 Conste, no mandado executório a ressalva de que o executado pode, 

após o prazo de pagamento voluntário, apresentar nos próprios autos 

impugnação, independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, 

art. 525), podendo alegar as matérias elencadas no § 1º do artigo 525 do 

Código de Processo Civil.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do executado, intime-se 

o(a/s) advogado(a/s) do credor para que, em 15 (quinze) dias, 

manifeste-se no feito, requerendo o que entender de direito.

c) Após, colha-se o parecer ministerial.

d) Cumpridas essas providências, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 88-73.2011.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIO SCHWADE, ADELAIDE MARIA 

SCHAFER SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Petição do exequente encartada às fls. 71/72, com pedido de nova 

avaliação do bem penhorado e avaliado à fl. 30, ao argumento de já estar 

defasada a avaliação anteriormente efetivada, a qual é datada de 

07/10/2011, bem como realização de penhora on line de ativos financeiros 

em nome dos executados.

2. Acolho o pedido do exequente no que tange à realização de nova 

avaliação, por oficial de justiça, devendo ser expedido o competente 

mandado.

No entanto, deixo de analisar o pedido referente à realização de penhora 

pelo sistema BacenJud, visto que deve ser direcionado aos autos 

principais, cabendo ao juízo deprecante a sua análise, escapando da 

finalidade desta missiva.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel penhorado à fl. 30.

b) Promovida a avaliação, INTIMEM-SE o executado e o exequente, na 

pessoa de seus procuradores judiciais, para manifestar em relação à 

avaliação do bem, no prazo de 05 (cinco) dias.

c) Transcorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77154 Nr: 307-42.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILO WANDERLEY FERST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

requerida, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de 
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Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 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.: 75260 Nr: 3518-23.2017.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, ANTONIO LUIZ 

VILELA, HELVIO MARTINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 917, §§ 3º e 4º, c/c artigo 

485, I, ambos do Código de Processo Civil, REJEITO LIMINARMENTE os 

Embargos à Execução e, consequentemente, os JULGO EXTINTO sem 

resolução de mérito.Condeno os embargantes ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Sem verba honorária, porque ausente citação e 

manifestação da parte adversa.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, translade-se cópia desta para os autos da execução, 

desapensando-se os feitos e, em seguida, arquivem-se estes autos, com 

as anotações, providências e baixas de estilo.Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70394 Nr: 1335-79.2017.811.0033

 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): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA, ANTONIO 

LUIZ VILELA, HELVIO MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o advogado do exequente para que, em 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 59, 

requerendo o que entender de direito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67699 Nr: 3210-21.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSO FORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA EPP, GLAUCO LOQUETI MAIA, MOACIR LOQUETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a tutela de urgência pretendida pelo embargante Moacir 

Loqueti, para o fim de determinar à requerente/embargada que se 

abstenha de incluir o nome desse embargante/requerido nos registros dos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, pelos débitos ora em 

discussão, e/ou proceda à respectiva baixa, caso já o tenha inserido, sob 

pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

(art. 139, IV, do CPC).4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a.OFICIEM-SE ao SPC e ao SERASA requisitando a baixa da 

restrição acima determinada, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência.b.INTIME-SE, via DJe, o patrono da parte autora do inteiro 

teor desta decisão, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responda aos embargos de fls. 92/100 e 92/100, nos termos do art. 702, § 

5º, do CPC.c.INTIME-SE, via DJe, o advogado Maycon Gleison Furlan 

Picinin, OAB/MT 16.158, subscritor dos embargos monitórias de fls. 

92/100, para que, em 10 (dez) dias, junte aos autos a competente 

procuração outorgada pelos embargantes Passo Forte Indústria e 

Comércio de Calçados Ltda EPP e Glauco Loqueti Maia.d.Decorrido os 

prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76027 Nr: 3774-63.2017.811.0033

 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): DIONISIO DOSWALDO FILHO, LUZIA 

MACHADO PRESSINATO

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

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. RECEBO a presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 784 do CPC/2015.2. FIXO, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, 

na forma do artigo 827 do CPC/2015, os quais, na hipótese de pronto 

pagamento do valor exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 827, 

§ 1º, do CPC/2015).3. DEIXO de designar audiência preliminar de 

conciliação, porque inaplicável no rito do processo em questão.4. Cumpra 

a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)CITE(M)-SE o(s) 

executado(s), no/(s) endereço(s) informado(s) na inicial para que, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, pague(m) o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados e avaliados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando 

o Oficial de Justiça as cautelas devidas para que não sejam penhorados 

bens de terceiros (CPC/2015, art. 829).Conste, no mandado executório, a 

ressalva de que o pagamento no prazo assinalado – 03 (três) dias – 

implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º) e que o(s) devedor(es) poderá(ão) pagar o valor exequendo 

depositando em juízo apenas 30 % (trinta por cento) do valor da dívida 

(valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente dividido em 

até 06 (seis) vezes, acrescidos apenas de correção monetária (INPC) e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC/2015, art. 916), observado que a 

opção pelo parcelamento implica renúncia ao direito de opor embargos 

(CPC/2015, art. 916, § 6º). Na oportunidade, destaque que, caso queiram, 

poderão ajuizar Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 915 do Código de Processual Civil de 2015, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC/2015, art. 914)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72179 Nr: 2250-31.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o Sr. Oficial de Justiça Carlos Augusto de Souza para assinar 

os documentos de fls. 41 e 43/47.

b) Intime-se o exequente, através de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da penhora e avaliação.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77597 Nr: 477-14.2018.811.0033

 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
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 PARTE AUTORA: ACTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Processe-se o inventário.

Em cumprimento ao artigo 617 do Código de Processo Civil de 2015, 

nomeio como Inventariante a parte requerente, ANA CÉLIA TREVISAN 

RODRIGUES, em razão da qualidade de viúva do de cujus, conforme 

documento de fls. 12 e 14.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a inventariante nomeada para (i) no prazo de 05 (cinco) dias 

prestar compromisso nos termos do artigo 617, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e (ii) prestar as primeiras declarações, dentro de 

vinte 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, 

conforme preceitua o artigo 618 do Código de Processo Civil.

b) Em seguida, citem-se os herdeiros e a Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal (CPC, art. 626) para que, querendo, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, manifestem sobre as primeiras declarações, podendo 

a última, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), caso discorde dos valores da 

avaliação dos bens apresentados pela Inventariante, juntar prova de 

cadastro ou atribuir diretamente novos valores, os quais poderão ser 

aceitos pelos interessados (CPC, art. 634);

c) Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18630 Nr: 403-43.2007.811.0033

 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: ALEXANDRE CASAVECHIA, EDUARDO ANTONIO 

GARCIA CASAVECHIA, ARETHUSA DIANA GARCIA CASAVECHIA, 

PEDRO HENRIQUE SANTOS CASAVECHIA, ANA JULIA CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON APARECIDO CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, DETERMINO a citação por correio da herdeira ANA 

JÚLIA CASAVECHIA, a ser encaminhada no endereço da sua genitora 

NUHAILA DE SOUZA, conforme extrato atualizado por meio do SIEL, em 

anexo, qual seja, Rua M-178, Quadra 14, Lote 4, na cidade de 

Acreúna-GO.Por conseguinte, postergo a nomeação de novel curador 

especial à herdeira ANA JÚLIA CASAVECHIA, para depois do resultado de 

sua citação postal.ACOLHO o pedido de renúncia formulado pelo 

advogado DIEGO LUCAS GASQUES à fl. 101, e por isso REVOGO sua 

nomeação como curador especial de ANA JÚLIA CASAVECHIA, sem a 

fixação de honorários, pois não houve prestação de serviço advocatício 

pelo causídico no feito.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)INTIME-SE, via DJe, o advogado do inventariante do teor 

desta decisão.b)CITE-SE por correio a herdeira ANA JÚLIA CASAVECHIA, 

no endereço acima descrito, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste sobre as primeiras declarações.c)Juntada o aviso postal e 

decorrido o prazo, com ou sem manifestação da herdeira ANA JÚLIA 

CASAVECHIA, certifique-se e tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59537 Nr: 1130-21.2015.811.0033

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Preliminarmente, imprimo a este processo as novéis normas 

processuais inscritas no Novo Código de Processo Civil, em cumprimento 

aos artigos 14 e 1.046 do referido Diploma Legal.

2. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado pela 

inventariante, notadamente pelos documentos juntados.

3. HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha delineado na inicial de fls. 04/08, apresentado 

nos autos de arrolamentos dos bens deixados por ocasião do falecimento 

de RENI DOMINGOS TONIN, atribuindo aos nela contemplados seus 

respectivos quinhões, salvo erros, omissões e ressalvado direitos de 

terceiros e fazendários.

Sem custas e despesas processuais, ante a gratuidade da justiça 

concedida.

INTIMEM-SE o(s) herdeiro(s) requerente(s) do inteiro teor da sentença, por 

meio de sua advogada.

Transitada esta em julgado, EXPEÇA-SE formal de partilha e alvarás (se 

requeridos), devendo o(s) herdeiro(s) observar o quanto disposto no 

inciso IV do artigo 655 do CPC.

INTIME-SE o fisco (municipal/estadual/união) para lançamentos 

administrativos do imposto de transmissão e dos outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2º do artigo 662 do Código de Processo Civil.

Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, observadas 

as formalidades legais.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76459 Nr: 3966-93.2017.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.2. RECEBO os embargos para discussão, posto que, a 

princípio, não se apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre 

intuito manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que 

numa análise perfunctória, não se mostra inepta. Todavia, não se visualiza 

razões relevantes que possam fundamentar a suspensão do feito 

executivo postulada, pois o ajuizamento dos embargos no prazo, de regra, 

não suspende a execução. Possível observar que o embargante limitou-se 

a requerer o efeito suspensivo assinalando não ser exigível o valor 

executado em razão das diversas nulidades na cédula executada e que 

ela merece ser julgada extinta. Sem evidência ponderável da necessidade 

de suspensão do processo executivo. Ausentes os demais pressupostos. 

Não descortinado fundamento relevante de que o prosseguimento da 

execução manifestamente causará ao executado lesão grave de difícil ou 

incerta reparação. 3. 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 se encontra 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.” (negritei) Desse modo, rejeito a preliminar 

suscitada. DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta 

do conciliador, em obediência ao art. 139, inciso V, e art. 334, caput, 

ambos do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64269 Nr: 1278-95.2016.811.0033

 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: JOÃO APARECIDO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:17054/O, 

JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT, LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27272 Nr: 1146-48.2010.811.0033

 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: ACEDITE ROSA CASTÃO DE OLIVEIRA

 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.: 59242 Nr: 914-60.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, JOSE LUIZ BLASZAK - OAB:10.778-B, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos etc.

1. DEFIRO a produção da prova testemunhal requerida pelo Ministério 

Público à fl. 373, porque requestada tempestivamente.

2. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 05 (cinco) de 

junho de 2018, às 14h00min.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) CERTIFIQUE-SE o transcurso do prazo para a parte ré solicitar 

esclarecimentos ou ajustes à decisão de saneamento de fls. 364/367, bem 

como para apresentar rol de testemunhas.

b) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas à fl. 373, expedindo-se, em se 

tratando de testemunha residente fora desta Comarca, carta precatória 

para oitiva no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com as peças 

necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias.

c) INTIMEM-SE a parte ré e seu(s) advogado(a/s).

d) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Comarca de Vila Rica

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-83.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CESAR BALLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA SOBRAL DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

PAULO CEZAR GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BERRIEL PESSANHA OAB - RJ0165918A 

(ADVOGADO)

MARIA DO CARMO BARBOSA PESSANHA OAB - RJ0170118A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010068-83.2013.8.11.0049 REQUERENTE: IVAN CESAR BALLIN 

REQUERIDO: MARIA LUCIA SOBRAL DO NASCIMENTO, PAULO CEZAR 

GOMES Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por 

IVAN CESAR BALLIN, em face de PAULO CÉSAR GOMES, em que alega 

que no dia 07/12/2012 estava conduzindo o veículo FORD/CARGO 2422 

CN, cor prata, ano 2011, Placa NPJ (veículo este arrendado), quando o 

veículo conduzido pelo funcionário do reclamada, tentando ultrapassar 

seu veículo pelo lado direito, veio a colidir com o seu para-choque, ao 

passo que teve um gasto de R$ 8.346, 76 (oito mil, trezentos e quarenta e 

seis reais e setenta e seis centavos) para o conserto. O reclamado 

apresentou contestação antes da audiência de conciliação em que imputa 

a responsabilidade ao reclamante e realiza pedido contraposto para que o 

reclamante pague os valores do conserto do veículo. Na audiência de 

conciliação o reclamado deixou de comparecer, razão pela qual foi 

decretado sua revelia. É o breve relato. 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 341 e 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. 

Neste sentido, em pese que o reclamada contestar os fatos não logrou 

êxito na produção de provas que pudesse eximir de sua responsabilidade, 

mormente porque não compareceu à audiência de conciliação sendo 

decretado sua revelia. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia é 

medida que se impõe. O cerne da questão se refere ao acidente de 

trânsito onde se verifica, a partir do orçamento e boletim de ocorrência, 

que houve colisão no veículo do reclamante, sendo atingido pelo veículo 

da parte reclamada. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que restaram demonstrados os prejuízos materiais, a 

partir do orçamento juntado à inicial, situação que leva ao acolhimento do 

pedido de danos materiais, nos termos do orçamento apresentado pelo 

autor. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÚNICO ORÇAMENTO. 1. A jurisprudência há 

muito vem dispensando perícia para comprovação e avaliação dos danos 

em veículo, contentando-se com três orçamentos, ou mesmo um, 

exigindo-se que o réu prove sua inexatidão ou a inidoneidade da oficina 

que o emitiu. 2. Assim, para que fosse desconsiderado o orçamento 

apresentado pelo Demandante/recorrido, necessário seria que a 

Ré/recorrente houvesse demonstrado a falta de idoneidade da oficina que 

o elaborou, ou a sua inexatidão, o que não ocorreu. 3. Ademais, o 

município recorrente não apresentou outro orçamento que infirmasse os 

gastos apresentados pelo recorrido, deixando assim de exercer faculdade 

processual que lhe é conferida. 4. Precedentes do STJ. 5. À unanimidade 

de votos, negou-se provimento ao presente recurso.(TJ-PE - AGV: 

2347686 PE 0007143-12.2011.8.17.0000, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, 

Data de Julgamento: 17/05/2011, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 97). 

Assim, diante dos fatos e documentos apresentados a procedência do 

pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pelo reconhecimento 

dos efeitos da revelia e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça 

inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$8.346,76 

(oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) a 

título de indenização por danos materiais a ser atualizado a partir do 

desembolso. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 
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seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-14.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010070-14.2017.8.11.0049 REQUERENTE: WALLACY PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por WALLACY PEREIRA DA SILVA, em face de GAZIN 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e 

SPRINGER MIDEA CARRIER LTDA. A parte reclamante requereu a 

desistência via telefone, haja vista ter realizado negociação com os 

reclamados, fato este certificado no termo de audiência de conciliação. 

Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a 

seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. 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, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães 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. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-14.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010070-14.2017.8.11.0049 REQUERENTE: WALLACY PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por WALLACY PEREIRA DA SILVA, em face de GAZIN 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA e 

SPRINGER MIDEA CARRIER LTDA. A parte reclamante requereu a 

desistência via telefone, haja vista ter realizado negociação com os 

reclamados, fato este certificado no termo de audiência de conciliação. 

Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a 

seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. 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, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães 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. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-58.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA RICA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos termos 

do Art. 986 da CNGJ/MT, DESIGNO audiência de Conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora, para o dia 17 de abril de 2018, às 8 horas (Horário 

Oficial de Mato Grosso), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado 

Especial, sito no Fórum local. Vila Rica, 2 de março de 2018. Karin Matte 

Garcia Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-73.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

 

Certidão de Designação de Audiência de Conciliação 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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 17 de abril de 2018 , às 8h30min. (horário oficial de 

Mato Grosso), na sala de Conciliação do Juizado Especial desta Comarca 

de Vila Rica-MT. Vila Rica, 2 de março de 2018. Karin Matte Garcia 

Gestora Judiciaria Substituta

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13618 Nr: 809-53.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Sivanildo Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Código n°: 13618
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SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução de pena do reeducando SIVANILDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, a qual foi condenado a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 01 

(um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e 

ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime 

tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O MPE às fl. 342 requereu a extinção da punibilidade do réu, visto o 

cumprimento integral da pena restritiva de liberdade que lhe foi imposta, 

bem como a inscrição na dívida ativa em caso de descumprimento do 

pagamento da multa.

 À fl. 346. certificou-se o decurso do prazo sem o pagamento da pena 

pecuniária.

É o relatório. DECIDO.

Ante ao cumprimento integral da pena que lhe fora imposta, ACOLHO o 

parecer ministerial, e DECLARO EXTINTA, com fundamento no artigo 66, 

inciso II, da Lei 7.210/84, a Execução pelo Cumprimento Integral da Pena.

 No mais, ante a certidão de fl. 346 a qual fora certificado o decurso do 

prazo sem pagamento das penas pecuniárias de fls. 343/345, com 

supedâneo no artigo 51 do Código Penal, considero dívida de valor a multa 

estipulada nos autos, no valor total de R$ 14.730,00 (quatorze mil 

setecentos e trinta reais).

Assim, oficie-se a Fazenda Pública para lançar na Dívida Ativa o valor 

acima referido em relação ao denunciado.

Cientifique-se o MPE.

 Comunique-se o TRE, o Instituto de Identificação Civil e a PF.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34639 Nr: 666-25.2014.811.0035

 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: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda, MONSANTO 

TECHNOLOGI LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6811

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono da requerida 

Monsanto Technologi Llc, para que a apresente na audiência conciliatória 

designada no CEJUSC, ante a impossibilidade em sua intimação pessoal, 

conforme correspondência devolvida pelos Correios(fl.934).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4679 Nr: 156-27.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Shopping Maquinas e Implementos Agropecuários 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Schwingel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Camilo de Paula - 

OAB:5179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5841-B/MT, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos da parte 

requerida para que a apresente na solenidade aprazada, ante a 

impossibilidade da intimação pessoal do mesmo, conforme 

correspondência devolvida pelos Correios(fl.234).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34459 Nr: 506-97.2014.811.0035

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Cândida Massaguer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON SOARES MORAES, DIONE CAROLINA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

atualize o débito visando o cumprimento da carta precatória expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30405 Nr: 276-26.2012.811.0035

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Leobert Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito para manifestação da parte 

requerida reiterando o teor da certidão de fl.268, in verbis: Certifico que as 

contas indicadas na petição de fl.255 verso encontram-se zeradas 

conforme extratos de fls.262/267.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50888 Nr: 2498-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono da defesa, para 

apresentação de resposta a acusação, haja vista que esse no ato de sua 

citação declinou o nobre advogado Fernando Cesar Passinato Amorim, 

como seu causídico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42036 Nr: 380-76.2016.811.0035

 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: Nádia Carla Ribeiro da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca da correspondência devolvida na ref.27

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12125 Nr: 904-20.2009.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Walyson Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almiro Souza Lima

 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:

 Nos termos da CNGC, impuulsiono o presente feito ao patrono do 

exequente para declinar o atual endereço do executado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11082 Nr: 87-53.2009.811.0035

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Viçozo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BRENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400 MG, Ricardo Lopes Godoy - 

OAB:77167

 Nos termos da CNGC, impulsiono o presente feito ao patrono do 

requerente para atualização dos cálculos apresentados às fls 179/181.

Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-66.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-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. 8010319-66.2015.8.11.0038 REQUERENTE: SANDER DA SILVA LEMES 

REQUERIDO: DIDMO RANDERSON COSTA FERNANDES Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95 c/c CPC e 

NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. 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. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/95. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 30 de outubro de 2017 - 08:50:26. 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 2 de março de 2018 Dados do Processo: 

Processo: 1000397-52.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. REQUERENTE: AILTON ABREU DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. O presente mandado, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/03/2018 

Hora: 17:30 (MT) no endereço ao final indicado. 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. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE 

ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 2 de março de 2018 Dados do Processo: 

Processo: 1000398-37.2017.8.11.0038; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[BANCÁRIOS, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. REQUERENTE: AILTON 

ABREU DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A O presente mandado, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 
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encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 

Hora: 14:30 (MT) no endereço ao final indicado. 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. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE 

ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/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 ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA - MT, 2 de março de 2018 Dados do Processo: Processo: 

1000402-74.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: CLEITON 

LUCAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/04/2018 Hora: 16:30 (MT) no endereço ao final indicado. 

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. Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

C PERES GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA - NCPC, art. 311 e ss. -, ajuizada em desfavor 

dos ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENEGISA S.A., em que aquela parte, entre pedidos 

outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

exclusão dos encargos devidos pela distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-Energia Elétrica, a 

citação destes e a condenação em repetir o indébito, contudo não 

apresenta o valor/importe pretérito que considera indevido e objetiva com 

o processo judicial, apesar da obrigatoriedade de pedidos e sentenças 

líquidas nas ações em curso perante os Juizados Especiais. Nesses 

termos: “PROCESSO CIVIL - SENTENÇA QUE RECONHECE ILIQUIDEZ DO 

PEDIDO - PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO IDÊNTICO - NOVA 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Extinto o processo sem julgamento do mérito 

em razão de ser ilíquido o pedido de indenização por danos materiais, 

cabia à parte, se lhe aprouve propor nova ação, corrigir o erro, 

formulando pedido líquido, acompanhado da demonstração orçamentária 

do equivalente à perda efetivamente experimentada. 2.A preclusão 

operada por força do trânsito em julgado da sentença nos autos do 

processo nº 2013.07.1.013171-2 constitui fato instransponível, na medida 

em que a causa de pedir e o pedido em tudo se identificam com o deste 

caderno. 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4.Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5.Custas 

pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de 

contrarrazões”. (Acórdão n.860853, 20140710421692ACJ, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/04/2015, Publicado no DJE: 

17/04/2015. Pág.: 287) “JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR 

PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO ILÍQUIDO. SENTENÇA 

CONDICIONAL. VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 38, parágrafo único, da Lei 

n° 9.099/95 - aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública - veda 

a prolação de sentença ilíquida, ainda que genérico o pedido. 2. Esbarra 

nessa vedação legal o pedido de prolação de sentença condenatória 

condicional e genérica de devolução de quantia eventualmente 

descontada no contracheque do servidor. 3. Recurso conhecido e não 

provido. 4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$200,00. A exigibilidade ficará 

suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária. 5. Acórdão 

prolatado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95”. (Acórdão n.830374, 

20140110892244ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 259) Isso posto e por 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, porque deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e 

pedido líquido, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a intimação da parte 
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requerente, através de seu(s) advogado(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial, sob pena de 

indeferimento e extinção. Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte 

concluso para sentença. Diversamente, para análise e eventual 

prosseguimento. Cumpra. Às providências. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

C PERES GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA - NCPC, art. 311 e ss. -, ajuizada em desfavor 

dos ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENEGISA S.A., em que aquela parte, entre pedidos 

outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

exclusão dos encargos devidos pela distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-Energia Elétrica, a 

citação destes e a condenação em repetir o indébito, contudo não 

apresenta o valor/importe pretérito que considera indevido e objetiva com 

o processo judicial, apesar da obrigatoriedade de pedidos e sentenças 

líquidas nas ações em curso perante os Juizados Especiais. Nesses 

termos: “PROCESSO CIVIL - SENTENÇA QUE RECONHECE ILIQUIDEZ DO 

PEDIDO - PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO IDÊNTICO - NOVA 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Extinto o processo sem julgamento do mérito 

em razão de ser ilíquido o pedido de indenização por danos materiais, 

cabia à parte, se lhe aprouve propor nova ação, corrigir o erro, 

formulando pedido líquido, acompanhado da demonstração orçamentária 

do equivalente à perda efetivamente experimentada. 2.A preclusão 

operada por força do trânsito em julgado da sentença nos autos do 

processo nº 2013.07.1.013171-2 constitui fato instransponível, na medida 

em que a causa de pedir e o pedido em tudo se identificam com o deste 

caderno. 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4.Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5.Custas 

pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de 

contrarrazões”. (Acórdão n.860853, 20140710421692ACJ, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/04/2015, Publicado no DJE: 

17/04/2015. Pág.: 287) “JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR 

PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO ILÍQUIDO. SENTENÇA 

CONDICIONAL. VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 38, parágrafo único, da Lei 

n° 9.099/95 - aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública - veda 

a prolação de sentença ilíquida, ainda que genérico o pedido. 2. Esbarra 

nessa vedação legal o pedido de prolação de sentença condenatória 

condicional e genérica de devolução de quantia eventualmente 

descontada no contracheque do servidor. 3. Recurso conhecido e não 

provido. 4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$200,00. A exigibilidade ficará 

suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária. 5. Acórdão 

prolatado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95”. (Acórdão n.830374, 

20140110892244ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 259) Isso posto e por 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, porque deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e 

pedido líquido, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, através de seu(s) advogado(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial, sob pena de 

indeferimento e extinção. Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte 

concluso para sentença. Diversamente, para análise e eventual 

prosseguimento. Cumpra. Às providências. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000321-28.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

C PERES GONCALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA - NCPC, art. 311 e ss. -, ajuizada em desfavor 

dos ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENEGISA S.A., em que aquela parte, entre pedidos 

outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a 

exclusão dos encargos devidos pela distribuição e transmissão de energia 

elétrica (TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-Energia Elétrica, a 

citação destes e a condenação em repetir o indébito, contudo não 

apresenta o valor/importe pretérito que considera indevido e objetiva com 

o processo judicial, apesar da obrigatoriedade de pedidos e sentenças 

líquidas nas ações em curso perante os Juizados Especiais. Nesses 

termos: “PROCESSO CIVIL - SENTENÇA QUE RECONHECE ILIQUIDEZ DO 

PEDIDO - PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO IDÊNTICO - NOVA 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Extinto o processo sem julgamento do mérito 

em razão de ser ilíquido o pedido de indenização por danos materiais, 

cabia à parte, se lhe aprouve propor nova ação, corrigir o erro, 

formulando pedido líquido, acompanhado da demonstração orçamentária 

do equivalente à perda efetivamente experimentada. 2.A preclusão 

operada por força do trânsito em julgado da sentença nos autos do 

processo nº 2013.07.1.013171-2 constitui fato instransponível, na medida 

em que a causa de pedir e o pedido em tudo se identificam com o deste 

caderno. 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4.Sentença mantida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5.Custas 

pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de 

contrarrazões”. (Acórdão n.860853, 20140710421692ACJ, Relator: ASIEL 

HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/04/2015, Publicado no DJE: 

17/04/2015. Pág.: 287) “JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR 

PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDO ILÍQUIDO. SENTENÇA 

CONDICIONAL. VEDAÇÃO LEGAL. 1. O artigo 38, parágrafo único, da Lei 

n° 9.099/95 - aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública - veda 

a prolação de sentença ilíquida, ainda que genérico o pedido. 2. Esbarra 

nessa vedação legal o pedido de prolação de sentença condenatória 

condicional e genérica de devolução de quantia eventualmente 

descontada no contracheque do servidor. 3. Recurso conhecido e não 

provido. 4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$200,00. A exigibilidade ficará 

suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária. 5. Acórdão 

prolatado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95”. (Acórdão n.830374, 

20140110892244ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

04/11/2014, Publicado no DJE: 07/11/2014. Pág.: 259) Isso posto e por 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos, porque deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e 

pedido líquido, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a intimação da parte 

requerente, através de seu(s) advogado(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a petição inicial, sob pena de 
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indeferimento e extinção. Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte 

concluso para sentença. Diversamente, para análise e eventual 

prosseguimento. Cumpra. Às providências. (assinado digitalmente) Renato 

J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57452 Nr: 762-62.2017.811.0026

 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): José Wagner dos Santos, José Aparecido dos 

Santos, Marli Becker Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 *Vistos.

1. Cuida-se de ação de execução proposta pelo BANCO BRADESCO S/A 

em face de JOSE WAGNER DOS SANTOS, JOSÉ APARECIDO DOS 

SANTOS e MARLI BECKER.

 Recebida a inicial (fl. 67), determinou-se a citação dos executados.

 Antes da citação, comparecem ambas as partes aos autos para informar 

a composição dos seus interesses e solicitando a homologação do acordo 

constante às fls. 86/89.

 É o relato do essencial. Fundamento e decido

2. Pois bem, estando as partes bem representadas e não constatando-se 

irregularidades, HOMOLOGO o acordo firmado, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta 

decisão, e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do NCPC.

Por fim, DEFIRO o pedido de suspensão, devendo os autos permanecerem 

na Secretaria da Vara até 30/10/2019, data da última parcela, após, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

houve o cumprimento do acordo firmado, dando total quitação ao débito 

alimentar ou, querendo, manifestar-se no que entender de direito.

Transcorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.

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 do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15771 Nr: 870-43.2007.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Ferreira Martins

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:

 (..) .È o relatório. DECIDO.Sem maiores delongas, em que pese o 

advogado do exequente afirma que a certidão de casamento esta 

anexada a exordial, analisando detidamente os autos verifico que não há 

documento hábil a comprovar o vinculo de parentesco entre Oliveira 

Ferreira Martins e a falecida Tereza Braga Martins. Ademais, não há nos 

autos certidão de óbito da exequente Tereza Braga Martins, apenas 

notícia de seu falecimento.Isso posto, DETERMINO que INTIME-SE o 

advogado da parte exequente via DJe para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos a certidão de óbito de TEREZA BRAGA MARTINS, 

documento hábil a comprovar o vínculo de parentesco entre Oliveira 

Ferreira Martins e Tereza Braga Martins e planilha de crédito atualizada, 

observando a sentença proferida as fls. 76/82, sob pena de extinção do 

feito.Em seguida, oportunize-se a manifestação da Autarquia ré, em 10 

(dez) dias.Após, concluso. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14138 Nr: 2562-14.2006.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 Tibagi Fundo de Inv. em Direitos Creditórios 

Multicateira - Não-Padronizado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Biancardini Candia - 

OAB:6687/MT, Leonardo Gomes Bressane - OAB:10.102/MT, 

Rodrigo Gomes Bressane - OAB:8616/MT, Rui Eduardo Sano 

Laurindo - OAB:10.128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

RELATÓRIO: Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido de 

liminar ajuizada por V2 Tibagi Fundo de Inv. em Direitos Creditórios 

Multicateira - Não-Padronizado em face de Fernandes Pereira Filho, ambos 

já qualificados.

Entrementes, foi determinado à intimação da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, procedesse ao regular andamento do feito, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito – fl. 115.

Devidamente intimado via DJe, o requerente deixou transcorrer o prazo in 

albis – fl. 116.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 

horas, quedou-se inerte.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Diante da nomeação de curador especial à fl. 101, arbitro honorários 

advocatícios em favor do Dr. Elias Bernardo Souza, OAB/MT 3898, na 

razão de 1 URH. Expeça-se a respectiva certidão para cobrança.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações 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.: 56243 Nr: 8-23.2017.811.0026

 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: MARIA DAS DORES BIANCHI

 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:

 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. 
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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.: 49200 Nr: 1435-26.2015.811.0026

 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 Aparecida Gomes Moreira

 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:

 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.: 49045 Nr: 1329-64.2015.811.0026

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando teor da certidão retro, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e 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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46562 Nr: 8-91.2015.811.0026

 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 Nova Marilândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Ante o teor da certidão a pág. 50, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e 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.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

II. Recolhida a diligência, CUMPRA-SE a decisão proferida a pág. 40.

III. Diversamente, transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos 

conclusos para sentença – Código 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21042 Nr: 1425-55.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemência Maria de Jesus Ribeiro

 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.

I. Sem delongas, CUMPRA-SE o quanto determinado a sentença proferida 

as fls. 88/89-v, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que 

proceda a elaboração do cálculo da dívida, observando os moldes da r. 

sentença.

II. Confeccionado o cálculo, INTIMEM-SE as partes em litígio para 

manifestação em 05 (cinco) dias, valendo o silêncio como concordância.

III. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2410 Nr: 321-48.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de VALTER DADA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente a solução da 

lide, juntando nos autos termo de transação extrajudicial, pugnando pela 

sua homologação e consequente extinção do feito (fls. 261/264).

Vieram-me conclusos.

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do NCPC.

CUSTAS e HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS da forma avençada.

 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 do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5015 Nr: 730-53.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Luciano de Lima, Valdevir Luciano de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos 

termos do artigo 1022, III, do Código de Processo Civil, a fim de sanar a 

omissão havida na sentença e CONDENAR o exequente ao pagamento de 

honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (quinze por 

cento) sob o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC)Ademais, 

mantenho incólumes os demais termos da sentença.Ainda, INDEFIRO o 

pedido de fl. 188/188-v, eis que intempestivo.Por fim, considerando que o 

exequente apresentou recurso de apelação (fls. 196/201), INTIME-SE o(a) 

apelado(a) a fim de que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 
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15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.Após, certificado a 

tempestividade ou o decurso do prazo, REMETAM-SE os autos 

imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como 

as nossas homenagens de estilo. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 436 Nr: 126-68.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Robeson Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171/PR, Edgar Kindermann Speck - OAB:23539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as tentativas de penhora online via BACENJUD 

restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido retro, proceda-se consulta na 

Receita Federal a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de 

imposto de renda do executado, com a resposta, deverá ser INTIMADA a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

II. Vindo a resposta e existindo bens declarados, JUNTE-SE aos autos, 

passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 da CNGC).

III. Sem prejuízo, considerando que houve constrição de veículos realizada 

via Sistema RENAJUD – fls. 224/225 -, DETERMINO INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

IV. Cumpridas as determinações supra, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42805 Nr: 934-43.2013.811.0026

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ilha Vieira Peixoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO (art. 487, III, “a”, CPC), e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTE os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nesses autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

para o fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 6.488,24 (seis mil 

quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), e homologar 

o débito total de R$. 28.592,45 (vinte e oito mil, quinhentos noventa e dois 

reais e quarenta e cinco centavos), referente às parcelas atrasadas, já 

incluído os honorários advocatícios”, importe que será atualizado pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até a presente 

data, 20.02.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20979 Nr: 1362-30.2010.811.0026

 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: Nazarino Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603/MT, Neula de Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e 

despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, honorários 

advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o 

direito/benefício econômico pretendido, até a prolação desta sentença, 

nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Diante da necessidade de atender aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível 

ultrapassar em até 3 (três) vezes este fixado na Tabela II, reduzo os 

honorários periciais arbitrados em R$. 400,00 (quatrocentos reais) em 

favor da perita Dra. Izabella Militão, atendendo ao grau de especialização 

do médico perito, à complexidade do exame, o zelo profissional e ao local 

de sua realização.Com o trânsito em julgado devidamente certificado e 

nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, autos com as baixas e anotações 

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.: 44398 Nr: 379-89.2014.811.0026

 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: Ana Paula Rossi Ribeiro de Paula

 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 Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65812 Nr: 473-95.2018.811.0026

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Oliveira, Carlos Eduardo 

Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindolfo Alves da Costa - 

OAB:4366/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fito no art. 5º, LXVIII e LXXVII, da 

Constituição Federal, NÃO CONHEÇO o habeas corpus impetrado em favor 

do paciente Waldemar Ramos de Jesus.DESIGNO audiência de custódia 

para o DIA 20 (VINTE) DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 13H00MIN.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41206 Nr: 1338-31.2012.811.0026

 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: Laerso Vieira Sampaio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que DEFIRO o benefício da assistência 
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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.: 42567 Nr: 662-49.2013.811.0026

 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 Milton de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Favetti Campos - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o requerido 

a conceder a requerente o benefício previdenciário de auxílio-doença em 

valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) 

do salário-de-benefício, partir do requerimento administrativo, respeitada a 

prescrição quinquenal.Após o trânsito em julgado, as verbas vencidas 

deverão ser pagas em uma única oportunidade, corrigidas monetariamente 

pela TR, e acrescidas de juros legais, ambos nos termos da Lei 11.960/09, 

juros a contar do vencimento de cada parcela (Lei n.º 6.899/81 e Súmula 

148 do STJ).ISENTO o Instituto demandado do pagamento de custas e 

despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, condeno-o 

no pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do 

autor, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas até a data 

desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ).

 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:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

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 de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000119-87.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11579218) proferida nos 

autos. Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-87.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000119-87.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (ID 11579218) proferida nos autos. 

Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (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:8010180-53.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (Id 11315517) proferida nos autos. 

Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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)

 

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:1000207-28.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246734) proferida nos autos. 

Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-28.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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)

 

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:1000207-28.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11246734) proferida nos 

autos. Arenápolis, 02/03/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-10.2017.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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)

 

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:1000247-10.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 11246862) proferida nos autos. 

Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-10.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (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)

 

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:1000247-10.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11246862) proferida nos 

autos. Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-62.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEILSON DUTRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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:1000056-62.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 11767528) proferida nos autos. 

Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-62.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEILSON DUTRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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:1000056-62.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 11767528) proferida nos 

autos. Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-86.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERNANDES PICALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-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:8010236-86.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11246819) proferida nos 

autos. Arenápolis, 02/03/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60225 Nr: 685-59.2016.811.0100

 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: GONÇALO VICENTE RAYA, ONDINA BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, GLOBAL 

AMBIENTE INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de dispensa de comparecimento pessoal dos 

requeridos à audiência designada para 07/03/2018, uma vez que os 

autores dispensaram a produção de prova oral, eis que pediram 

julgamento antecipado da lide.

Lado outro, indefiro o requerimento de intimação pessoal dos autores, uma 

vez que o despacho de marcação de audiência à ref. 102 determinou a 

intimação das partes por meio de seus advogados via DJE, sendo que o 

aludido despacho fora publicado no dia 07/12/2017 (ref. 106).

Intimem-se via DJE. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66687 Nr: 2148-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 66687 (distribuído por dependência ao processo principal físico 

de código 21136)

Vistos etc.

Trata-se de INCIDENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA 

POR OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA proposta por DIRCEU 

BASEGGIO e ENI WEBBER em face de VANDELEI REK JUNIOR visando a 

execução de R$ 50.000,00 corrigidos monetariamente após o trânsito em 

julgado da sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de ser o débito 

acrescido de multa de 10% e honorários de 10%, não havendo o 

pagamento voluntário.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que consta do Sistema Apolo que o processo 

principal de código nº: 21136 foi remetido às instâncias superiores, motivo 

pelo qual recebo a petição inicial como execução provisória, uma vez que 

o incidente do cumprimento de sentença pressupõe uma peça protocolada 

nos próprios autos principais, sem necessidade de autos apartados e 

apensamento.

Ademais, compulsando os autos, verifico que a petição inicial não 

apresenta o valor da causa da causa, em desrespeito ao art. 319, inciso V 

do NCPC, motivo pelo qual FIXO O VALOR DA CAUSA NO MONTANTE DE 
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RS 50.000,00, indeferindo, desde já, o pedido de correção monetária após 

o transito em julgado, uma vez que o pedido visa a execução provisória e 

não definitiva dos valores pleiteados pelos autores.

No que tange ao pedido para concessão do BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA, tenho para mim que os autores não comprovaram nos autos a 

condição de hipossuficiência financeira, MOTIVO PELO QUAL INDEFIRO 

TAL PEDIDO.

Intimem-se os autores no prazo de 05 dias para fins de RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS SOB O MONTANTE DO VALOR DA CAUSA DE R$ 

50.000,00, sob pena de baixa na distribuição e arquivamento do feito.

Em razão da similaridade entre as partes, causa de pedir e objeto da 

causa, DETERMINO O APENSAMENTO DOS PROCESSOS DE CÓDIGOS: 

66642 E 66687.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65793 Nr: 1572-09.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor constituído, conforme 

ref.: 22.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações 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.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

21 de março de 2018 às 15h30min.

Intimem-se: o acusado, o defensor constituído Dr. Tiago José Lipsch – 

OAB/MT 23.383 (ref.: 33), o representante do Ministério Público, bem como 

as testemunhas da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53704 Nr: 576-16.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303

 Vistos etc.

 Com o retorno dos autos da segunda instância, INTIMEM-SE as partes 

para que manifestem o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

 Às Providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 1210-07.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maike Francisco Lipsch - 

OAB:OAB/MT 18.081, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor constituído, conforme 

ref.: 20.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações 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.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

21 de março de 2018 às 16h30min.

Intimem-se: o acusado, o defensor constituído Dr. Tiago José Lipsch – 

OAB/MT 23.383 (ref.: 20), o representante do Ministério Público, bem como 

as testemunhas da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000020-59.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe a CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR A PARTE RECLAMADA, que foi proferida sentença nos presente 

feito, bem como INTIMO para no prazo legal apresentar resposta aos 

Embargos de Declaração interpostos pela parte reclamante.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-77.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte reclamada a manifestar sobre a 

petição de desistencia protocolada pelo autor.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-63.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de março de 2018, às 

15:20 horas (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-10.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de março de 2018, às 

15:40 horas (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000007-26.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTA VITORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: designar Audiência de Conciliação para o dia 22 de março de 2018, às 

16:20 horas (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000092-46.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOCISLEY GONCALVES RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT0017078A-O (ADVOGADO)

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe a CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR A PARTE autora para apresentar impugnação a contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000082-02.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe a CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR A PARTE AUTORA, para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

impugnação a contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32563 Nr: 288-38.2014.811.0110

 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: ELVAN GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquiamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31975 Nr: 1732-43.2013.811.0110

 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: SUELEN CEQUINEL ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, informo a 

parte autora o retorno dos autos da Instância Superior, bem como intimo 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar no feito, sob pena de 

arquiamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36147 Nr: 230-64.2016.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELÇA BATISTA MARCIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, a intimação da parte autora para comparecer a 

pericia designada para o dia 05 de abril de 2018, às 14 horas, no Hospital 

Municipal, devendo comparecer perante o médico João Gonçalves da 

Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30336 Nr: 89-50.2013.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio Penhora on line
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Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública de Mato 

Grosso em face de Alexandre Rodrigues da Silva, com escopo de se 

realizar o pagamento de dívida descrita em dívida ativa que instruiu a 

inicial, atualizada em fls.65-v/66.

A parte exequente pleiteia nova tentativa de bloqueio pelo sistema 

BACENJUD, fls. 65.

Neste norte, defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome 

de Alexandre Rodrigues da Silva, CPF: 743.844.308-68, no valor de R$ 

41.705,56 (quarenta e um mil setecentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos).

Com a juntada aos autos do recibo de protocolamento/detalhamento de 

ordem judicial de bloqueio de valores/transferências/desbloqueios e/ou 

reiterações para bloqueio de valores, manifeste-se a parte exequente, em 

10 (dez) dias.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, 

que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 3401 Nr: 588-78.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDB, SFDM, JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5.751/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DispositivoDEFIRO o pedido de folhas 271/272, assim, autorizo a penhora 

sobre a quantia em dinheiro, no valor de R$ 72.364,14 (setenta e dois mil, 

trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), dos 

executados ALCIDES JOSÉ DE BRITO, CNPJ 00.865.592/0001-04; 

SEBASTIÃO FERREIRA DE MATOS, CPF: 020.536.911-158; JOÃO ALVES 

MOREIRA, CPF: 059.193.551-15, via BACEN JUD.Com a juntada aos autos 

do recibo de protocolamento/detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores/transferências/desbloqueios e/ou reiterações para bloqueio de 

valores, manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias.Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome dos executados, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação dos 

executados para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seus 

advogados, ou, na falta deste, pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30190 Nr: 1128-19.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, LOURIVAL 

TOBIAS PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão-> Recebimento->Recurso

Trata-se de interposição de Recurso de Apelação Criminal manejada pelo 

acusado ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, conforme fls. 966, que 

manifestou vontade de recorrer da sentença proferida às fls. 957/965.

Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos do art. 593 e 

seguintes, do CPP, RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa 

de ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, nos seus legais e jurídicos efeitos 

(art. 593, I e art. 597, do CPP).

Intime-se a defesa para apresentação de suas razões, no prazo de 08 

(oito) dias (art. 600, CPP).

Após, oferecidas e certificado o decurso do prazo, ao Ministério Público 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões (art. 600, do CPP).

Apresentadas ou não a resposta, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com 

os cumprimentos deste juízo (CPP, art. 601).

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36035 Nr: 191-67.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANIO TSIHORIWE TSU RATAWE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de GEOVANIO TSIHORIWE TSU RATAWE, pela prática, 

em tese, do delito previsto no art. 155, caput, do CP.

Após o recebimento da denúncia na data de 16.01.2017 (fls. 71/72), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 92.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397, do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de maio de 2018, às 16h10min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIME-SE o ré, seu patrono, a vítima e as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada e, em 

relação as testemunhas e vítima, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará a condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ, 

vejamos:

 Súmula 273 do STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado”.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 621-19.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de DANIEL MENDES DA SILVA, pela prática, em tese, do 

delito previsto no art. 129, §9º, do CP.

Após o recebimento da denúncia na data de 16.01.2017 (fls. 57/58), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 79.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 377 de 466



 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397, do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de maio de 2018, às 15h10min (horário de 

Cuiabá/MT).

INTIME-SE o ré, seu patrono, a vítima e as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada e, em 

relação as testemunhas e vítima, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará a condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ, 

vejamos:

 Súmula 273 do STJ: “Intimada a defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado”.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35675 Nr: 941-06.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONANDES ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos etc.

Decisão->Determinação.

 Trata-se de pedido formulado pelo réu DIONANDES ALVES DE JESUS às 

fls. 209/210 e 213 para que possa trabalhar na zona rural na Comarca de 

Água Boa/MT, bem como comparecer mensalmente no Fórum daquela 

Comarca.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido e pugnou pela 

expedição de guia de execução provisória (fls. 218).

É a síntese. DECIDO.

Observa-se que na sentença de fls. 155/174 o réu foi condenado ao 

regime aberto, tendo sido oportunizado o direito de recorrer em liberdade, 

eis que foi interposta apelação (fls. 186/191). Ou seja, não se iniciou 

eventual fase de execução, de modo que resta prejudicado o pedido de 

fls. 209/210 e 213.

Dessa forma RECEBO o pedido de autorização para trabalhar na zona 

rural na Cidade de Água Boa/MT como informação de mudança de 

endereço.

INDEFIRO o pedido de expedição da guia provisória de pena, pois a 

referida guia só é expedida na hipótese do réu se encontrar preso, o que 

não é caso dos autos.

Vejamos o que prevê a CNGC:

Art. 1.566. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória 

recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa 

de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, 

devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos 

benefícios cabíveis.

REMETAM-SE, imediatamente, os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41181 Nr: 116-57.2018.811.0110

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER CAMP SUPERMERCADO LTDA, 

CARLOS ALBERTO FERREIRA LEITE, THATIELLE THALLIA REZENDE, 

GERALDO BAPTISTA CUNHA, FLAVIO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Procuradoria do Estado, em 

face de SUPER CAMP SUPERMERCADO LTDA, CARLOS ALBERTO 

FERREIRA LEITE, THATIELLE THALLIA REZENDE, GERALDO BAPTISTA 

CUNHA e FLAVIO MEDEIROS.

Recebo a inicial, uma vez que preenche os requisitos do art. 6°, da Lei 

6.830/80.

Cite(m)-se o(s) executado(s) para que, em 05 (cinco) dias, pague(m) a 

dívida com juros, multa de mora e demais encargos constantes na Certidão 

de Dívida Ativa em anexo, ou ainda, garanta(m) a execução.

Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, desde já, determino 

que sejam penhorados bens suficientes para garantia do débito, 

ressalvados os bens legalmente impenhoráveis.

Em caso de inexistência de domicílio ou o executado dele se ocultar, 

proceda-se o arresto, com a respectiva intimação.

Não encontrado bem para garantia, deverá, o Meirinho, adotar a 

providencia constante no art. 836 §1º do Código de Processo Civil, e, 

consecutivamente, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicar bens passiveis de constrição.

Em caso de penhora ou arresto, registre-se, conforme dispõe o art. 7º 

inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Com a garantia, poderá o executado opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, observado o disposto no art. 16 da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se. Citem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39501 Nr: 1357-03.2017.811.0110

 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: ORENITA ANTONIA REZENDE TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZIOMAR TOBIAS PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado pelas 

partes às folhas 44/47 e 50/51 dos autos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, declaro EXTINTO O PROCESSO com resolução 

de mérito.Revogo a liminar que determinou o pagamento de alimentos 

provisórios à autora (fls. 27/30), bem como a que concedeu o arrolamento 

dos bens (fls. 41/41, verso), desde já, liberando o bloqueio RENAJUD 

(fl.42).Expeça-se formal de partilha.Sem honorários sucumbenciais, 

devido à consensualidade.Sem custas remanescentes, nos termos do art. 

90, §3°, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32447 Nr: 185-31.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124

 Vistos, etc.

Intime-se a defesa do recuperando para manifestar sobre o cálculo de fls. 

292.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27135 Nr: 859-14.2011.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: FLAVIO ADALBERTO TIEMANN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HONÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CARGNELUTI PITT - 

OAB:11.842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Município de Campinápolis/MT à fl.48, 

necessária sua intimação para manifestação.

 Remetam-se os autos ao Município de Campinápolis/MT, para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar o que entender de direito.

Com o retorno dos autos, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34566 Nr: 336-60.2015.811.0110

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA K. C. 

VIANNA - OAB:64.585/RJ

 (...) DISPOSITO Posto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, IMPROCEDENTES os embargos à execução nos termos do art. 

487, inciso I, do Código do Processo Civil. O Embargante é isento de 

custas na forma da lei. Condeno o embargante ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 3.577,41 (três mil, 

quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), com fulcro 

no art. 85, §3°, I, do CPC. Transitada em julgado, extraia-se cópia desta 

decisão, juntando-a aos autos de execução (Código 10977). Após, 

proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, 

averbações e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28055 Nr: 661-40.2012.811.0110

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JORGE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Primeiramente, intimem-se as herdeiras do exequente para juntarem aos 

autos a certidão de óbito do de cujus.

Tendo em vista o pedido de fls. 115/116, tratando-se de habilitação de 

herdeiros no processo, necessária a citação requerido.

Cite-se o embargante, na pessoa de seu procurador, para pronunciar-se 

no feito, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o art. 690 do 

CPC c/c 183 do CPC.

Intime-se. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31072 Nr: 835-15.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação do d. Presentante do Ministério Público às 

fls. 411, intime-se o recuperando, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33890 Nr: 23-02.2015.811.0110

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, 

COMPARECER EM JUÍZO, E RETIRAR OS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 11861 Nr: 459-73.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o pedido de fls. 510/511 com os inclusos documentos às 

fls. 512/534, INTIME-SE a parte requerente para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 10977 Nr: 440-67.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA K. C. 

VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Visto, etc.

 Despacho- Mero Expediente

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos em 

apenso (Código 34566).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31869 Nr: 18-34.2002.811.0110

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSP, AAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de execução de alimentos, formulada por ARTHUR MIGUEL DA 

SILVA PRADO, representado por sua genitora ALESSANDRA APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA em face de ALMERICO SANTANA DO PRADO FILHO.

Feitas diligências pela parte requerente, todas as tentativas restaram 

frustradas e, em razão disso, a parte demandante requer citação por 

edital (fls. 65/66).

Instado a manifestar, o Presentante do Ministério Público pugnou pelo 

deferimento do pedido (fls. 69/69-v).

Dessa forma, DEFIRO o pedido da parte requerente.
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Cite-se o requerido ALMERICO SANTANA DO PRADO FILHO, por edital, no 

prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 256, II, do CPC, observando o 

disposto no artigo 257, do mesmo diploma legal.

Decorrido o prazo da citação, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36384 Nr: 339-78.2016.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES BARBACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS LOUIS GIGNET PERELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 1851-62.2017.811.0110

 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: CLEUZA MARQUES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 1826-49.2017.811.0110

 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: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36312 Nr: 305-06.2016.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVERA PEWAPTERE ABURUWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder o salário-maternidade a Sra. 

SAVERA PEWAPTERE ABUTUWE, a partir da data de nascimento da 

criança , 28/06/2013, devendo ser calculado com base no salário mínimo 

vigente à época, pelo prazo descrito no art. 71 da Lei 8.213/91. E, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.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.Os 

juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do 

CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do CTN . A partir de julho de 

2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º 

da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 

12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.Isento o INSS das 

custas judiciais, em face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do 

Estado do Mato Grosso.Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), equivalente a um salário mínimo atual, nos 

termos do art. 85, §8°, do CPC, à luz da jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41064 Nr: 61-09.2018.811.0110

 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: ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT - PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a Portaria nº 678/2017-PRES na qual consta que o dia 

28.03.2018 será considerado ponto facultativo, necessária a readequação 

da pauta.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 25 de abril de 2018, às 

14h30min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 80-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40744 Nr: 1832-56.2017.811.0110

 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: CLEIDE LIMA LOPES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26453 Nr: 177-59.2011.811.0110

 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: JOSEFA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A parte autora requer a execução de honorários advocatícios, devendo 

seguir o rito do artigo 534 e 535 do CPC, assim recebo a petição de fls. 

113/117 como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 
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impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls. 115/117 (com as 

atualizações), na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil.

A Secretaria deve providenciar a correção da capa dos autos, visto que 

se trata de cumprimento de sentença.

Intime o patrono da requerente para juntar aos autos eventual certidão de 

óbito, e se for o caso, providencie-se a habilitação dos herdeiros, 

conforme informação de fls. 114.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31096 Nr: 859-43.2013.811.0110

 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: DURVALINO PRAMPERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por DURVALINO PRAMPERO 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito (fls. 305/308) no 

valor de R$ 108.298,68 (Cento e oito mil duzentos e noventa e oito reais e 

sessenta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar; nos termos do art. 523, §1°, do CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30667 Nr: 431-61.2013.811.0110

 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: EDER DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA SUELY R. DOS SANTOS 

CORBELINO - OAB:5.037/MT

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

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR EM 10 DIAS, SE TEM 

INTERESSE NA CONTINUIDADE DO FEITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33635 Nr: 1098-13.2014.811.0110

 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: RAINOLFO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 1829-04.2017.811.0110

 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: ANTONIO DONIZETE JERONIMO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 713-60.2017.811.0110

 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: WERISLENE JULIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., RENATO 

REGIO GONÇALVES DOS SANTOS, CHARLLEY ANDERSON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33895 Nr: 26-54.2015.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS RODRIGUES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A parte autora requer a execução de sentença, assim recebo a petição de 

fls. 96/97 como Cumprimento de Sentença.

Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social, 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. 98, 

na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil.

 A Secretaria deve providenciar a correção da capa dos autos, visto que 

se trata de cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35380 Nr: 799-02.2015.811.0110

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME, ELVIS 

PRESLEY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEIA VON RANDOW VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a Portaria nº 678/2017-PRES na qual consta que o dia 

28.03.2018 será considerado ponto facultativo, necessária a readequação 

da pauta.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 02 de maio de 2018, às 

17h00min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 140.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37962 Nr: 443-36.2017.811.0110

 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: LUCELENA LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18029 Nr: 326-31.2006.811.0110

 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: ANTONIO BENEDITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a inércia noticiada à folha 165; INTIME-SE a senhora Zilda 

Pereira da Silva (fl.134), pessoalmente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos os documentos referidos na decisão de folha 163/163, 

verso; sob pena de extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40741 Nr: 1830-86.2017.811.0110

 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: JAMIL ALVES TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27267 Nr: 991-71.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE ROSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, intime-se a executada para pagar o débito (fls. 85/94), no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC . Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Retifique-se na capa dos 

autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, devendo constar “Cumprimento 

de Sentença”. Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101285 Nr: 555-95.2018.811.0101

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 101285)

Pedido de autorização

Solicitante: ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 Vistos.

 1. Trata-se de um pedido de autorização para viagem formulada por 

ROQUE LUIZ ANDRIOLI, para o período de 05 a 12.03.2018.

Verifica-se que o solicitante teve concedida liberdade provisória mediante 

o cumprimento de medidas cautelares nos autos código 86142, em razão 

do HC n. 59077/2015, dentre elas a de não se ausentar da comarca onde 

reside sem prévia comunicação.

 Do pedido, observo que o representante comprovou a aquisição de 

pacote para viagem com a família para a cidade de Fortaleza/CE, entre os 

dias 05.03.2018 a 12.03.2018, assim não vislumbro qualquer prejuízo o 

afastamento da Comarca por esse período, razão pela qual o requerimento 

deve ser concedido.

 Neste norte, considerando que o requerente está cumprindo as demais 

condições estabelecidas, bem como demonstrado o período de 

afastamento da comarca, AUTORIZO sua saída desta Comarca, pelo 

período solicitado.

 2. INTIME-SE o requerente, através de seu causídico, via DJE.

 3. Ciência ao Ministério Público.

 4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90801 Nr: 8648-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS, ASDM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT - 16.044, EDNALDO COLLI - OAB:MT-18.247

 III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal constante na denúncia para o efeito de: a) CONDENAR o acusado 

VALDIR ANTÔNIO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 217-A, 

caput, na forma do artigo 71, e artigo 213, § 1º, na forma do artigo 71, c/c 

artigo 69, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, 

inciso II, todos do Código Penal com as implicações da Lei nº 8.072/1990 e, 

b) ABSOLVER a acusada ANDRÉIA SOARES DE MELO com fulcro no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100802 Nr: 299-55.2018.811.0101

 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: IRENE PANULLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:MT 18.434

 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 13:40 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100900 Nr: 356-73.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE DE SA QUERINO DUTRA, ABILIO 

DUTRA, GERALDA DE SÁ QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia/Centro - 3 vezes", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100896 Nr: 352-36.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELITON RIBEIRO DE AMORIM MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100899 Nr: 355-88.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PRADO DE MATTOS - ME, 

JOSÉ CARLOS PRADO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia/Centro - 2 vezes", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100894 Nr: 351-51.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁTIA FUKAGAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100898 Nr: 354-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SOKOLOWSKI MADEIRAS - EPP, 

CLEITON SOKOLOVSKI, DANIEL SOKOLOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Execução, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia/Centro - 3 vezes", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100999 Nr: 428-60.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE MATIA

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

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 
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cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

correspondente ao zoneamento "União do Sul - Zona Urbana", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100839 Nr: 310-84.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOKOLOVSKI

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

OAB:MT - 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30842 Nr: 393-40.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariele Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos etc.;

Ante o teor das certidões de fls. 109 e fls. 112, INTIME-se a defesa da 

acusada para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se manifestar no que 

entender de direito.

Transcorrido in albis o prazo supramencionado sem qualquer 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.

CUMPRA-SE, com urgência, mormente o presente feito encontrar-se 

incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo é ser 

julgado até 31 de dezembro de 2017.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62975 Nr: 371-06.2013.811.0105

 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: Solita Becker Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Tal, Luiz Carlos Guaitolini, Alex de 

Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vara Única

Vistos em Correição.

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.

Colniza/MT, 24 de maio de 2017.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84200 Nr: 4720-13.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wypycchovoski, Jacira da Silva Vaz 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA SANTOS 

RIPKE LEANDRO - OAB:7458, LUCIANE BRANDALISE - OAB:6073-RO, 

WILSON LUIZ NEGRI - OAB:3757-RO

 Ante o exposto, indefiro o pedido de transferência de Unidade Prisional 

formulado por MARCELO WYPYCHOVOSKI, eis que os direitos previstos 

no artigo 103 da Lei Federal n.º 7.210/84 devem ser afastados em favor 

dos interesses da administração da justiça criminal. INTIME-SE novamente 

a defesa do réu MARCELO WYPYCHOVOSKI para que apresente 

resposta à acusação no prazo legal, uma vez que devidamente citado, 

consta dos autos apenas pedido de transferência de estabelecimento 

prisional. Incontinenti, ante o teor da certidão juntada na movimentação de 

Ref: 23, DETERMINO a expedição de Carta Precatória à Comarca de 

Cotriguaçu-MT, com fito de citar a acusada Jacira da Silva Vaz de Almeida 

da presente ação, para querendo, se defender no prazo legal, ou, se não 

tendo condições, manifeste seu desejo de se ver patrocinada pela 

Defensoria Pública, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça. 

Caso a acusada não apresente defesa no prazo supra, DÊ-SE vistas dos 

autos à Defensoria Pública, para, no prazo de 10 dias, responder por 

escrito à acusação (art. 396-A, § 2º, do CPP, com a redação dada pela lei 

11.719/2008). EXPEÇA-SE a Carta Precatória constando o prazo de 20 

(vinte) dias para cumprimento, conforme previsão do artigo 1.362, caput, 

da CNGC. Com a apresentação de Resposta à Acusação, tornem-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações. INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84200 Nr: 4720-13.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wypycchovoski, Jacira da Silva Vaz 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA SANTOS 

RIPKE LEANDRO - OAB:7458, LUCIANE BRANDALISE - OAB:6073-RO, 

WILSON LUIZ NEGRI - OAB:3757-RO

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do réu MARCELO 

WYPYCHOVOSKI para que apresente resposta à acusação no prazo 

legal, uma vez que devidamente citado, consta dos autos apenas pedido 

de transferência de estabelecimento prisional, conforme determinado na 

decisão de ref. 33.

Oficial Escrevente

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-61.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 384 de 466



MUNICIPIO DE COLNIZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Colniza - 

MT JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL/ CRIMINAL - PJE TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

Conciliação, Instrução e Julgamento Número do Processo: 

8010002-61.2015.8.11.0105 Espécie: AÇÃO INDENIZATÓRIA Parte Autora: 

SILVANA ROCHA Parte Ré: MUNICIPIO DE COLNIZA Data e horário: 

quarta-feira, 13 de setembro de 2017, 14:00 horas. PRESENTES Juiz(a) : 

Dr.(a) Ricardo Frazon Menegucci Autor(a,es): SILVANA ROCHA Réu(é,s): 

MUNICIPIO DE COLNIZA Advogado(a,s): CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS Preposto: REGINALDO ROSA DE ANDRADE OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência e feito o pregão, constatou-se a presença dos acima 

apontados. Verificada a ausência da advogada da parte autora muito 

embora intimada para comparecer ao ato, bem como não apresentou a 

justificativa. Tendo em vista que o valor da causa não excede a 20 

salários mínimos, e que a assistência por advogado nestes casos é 

prescindível o ato será realizado mesmo diante da ausência da causídica, 

o ato foi realizado. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. Pelo 

advogado da parte requerida foi dito: M.M Juiz Requeiro a juntada da carta 

de preposição. DELIBERAÇÕES Pelo MM Juiz foi dito: Vistos em sentença., 

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO: I. Defiro 

o pedido de juntada formulado pelo advogado. II. Com efeito, o Código de 

Processo Civil ao tratar do ônus da prova incumbiu o autor de demonstrar 

o fato constitutivo de seu direito – art. 373, I, do CPC. Nesta toada, tendo 

em vista que a discussão trazida à baila circunda em torno da matéria 

fática, era imprescindível a produção de prova testemunhal para a 

comprovação de que a parte ré seria a responsável pelo dano causado à 

autora. Embora devidamente intimada, a procuradora da parte autora não 

compareceu a esta solenidade, motivo pelo qual restou prejudicada toda a 

sua produção probatória. Nesta senda, considerando que a parte autora 

não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu 

direito, é de rigor a improcedência do pedido. Neste sentido já se assentou 

a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. VÍCIO DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. 

AUSENCIA INJUSTIFICADA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO. 

PROVA. Nas instâncias ordinárias, consoante orientação doutrinária e 

jurisprudencial, deve ser oportunizada à parte recorrente, ao invés de 

inadmitir o recurso, a regularização da representação processual. A 

ausência injustificada do procurador da parte à audiência de instrução e 

julgamento não permite a aplicação do caput do artigo 453 do CPC , sendo 

certo que o magistrado poderá dispensar "a produção das provas 

requeridas pela parte cujo advogado não compareceu" (art. 453, § 1º). A 

prova do pagamento, ônus que compete ao devedor, não se presume, ao 

contrário, prova-se pela regular quitação do credor. (TJ-MG - 

200000051351990001 MG 2.0000.00.513519-9/000(1) (TJ-MG) Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora. Descabe condenação ao pagamento 

de custa e honorários de sucumbência, face à previsão do art. 55, caput, 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, com as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Tamiris Dos santos bragança, Estagiaria, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Ricardo 

Frazon Menegucci CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS Advogado 

SILVANA ROCHA Reginaldo Rosa de Andrade Requerente Preposto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-60.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO BARBOSA 20623372991 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SELES BRITO OAB - SP271961 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. DECIDO fundamentadamente. Dispõe o art. 924, inciso II, do CPC, 

que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. E mais, 

nos moldes do art. 925 do CPC, a extinção somente produzirá efeito 

quando declarada por sentença. No presente cumprimento de sentença a 

parte exequente provocou o Poder Judiciário para que a obrigação de 

fazer entre as partes fosse adimplida, motivo pelo qual os atos para que a 

tutela inibitória fosse satisfeita foram determinados. Instado a se 

manifestar sobre o cumprimento da obrigação, a parte exequente 

quedou-se inerte, o que foi devidamente certificado pela serventia. Nesta 

senda, o silêncio da parte exequente é eloquente, devendo ser 

interpretado como concordância no que toca à extinção do presente feito 

pela satisfação da obrigação. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. 

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 

9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. R. I. C. Colniza, 22 de janeiro de 2018. 

(assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEUGUCCI Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-60.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO BARBOSA 20623372991 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SELES BRITO OAB - SP271961 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. DECIDO fundamentadamente. Dispõe o art. 924, inciso II, do CPC, 

que a execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. E mais, 

nos moldes do art. 925 do CPC, a extinção somente produzirá efeito 

quando declarada por sentença. No presente cumprimento de sentença a 

parte exequente provocou o Poder Judiciário para que a obrigação de 

fazer entre as partes fosse adimplida, motivo pelo qual os atos para que a 

tutela inibitória fosse satisfeita foram determinados. Instado a se 

manifestar sobre o cumprimento da obrigação, a parte exequente 

quedou-se inerte, o que foi devidamente certificado pela serventia. Nesta 

senda, o silêncio da parte exequente é eloquente, devendo ser 

interpretado como concordância no que toca à extinção do presente feito 

pela satisfação da obrigação. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença. 

DESCABE condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, obedecendo-se o disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 

9.99/95. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. R. I. C. Colniza, 22 de janeiro de 2018. 

(assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEUGUCCI Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8020002-23.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/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)

 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em julgado da sentença de 

fls. 73. Antes de apreciar o último pedido da petição de fls. 85, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste a respeito do petitório de fls. 

86/87. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 22 de janeiro de 2018. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEUGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-69.2012.8.11.0105
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE SOUZA BUENO (EXECUTADO)

 

Vistos; Ante o teor do documento juntado na movimentação de ID n.º 

10570007, intime-se a parte autora para se manifestar no que entender de 

direito. Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colniza-MT, 06 de novembro de 2017. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-61.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 18/04/2018, 

às 15h00min.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 2725-81.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Cláudio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, todos do NCPC.Custas a cargo da autora, vez que deu causa à 

instauração da demanda. Sem honorários advocatícios, pois não houve 

pretensão resistida.Em tempo, concedo à autora o benefício processual da 

gratuidade de justiça, devendo, assim, permanecer a exigibilidade das 

verbas de sucumbência suspensas.Publique-se. Registre-se . 

Intime-se.Oportunamente arquive-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 

23 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51270 Nr: 2773-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, todos do NCPC.Custas a cargo da autora, vez que deu causa à 

instauração da demanda. Sem honorários advocatícios, pois não houve 

pretensão resistida.Em tempo, concedo à autora o benefício processual da 

gratuidade de justiça, devendo, assim, permanecer a exigibilidade das 

verbas de sucumbência suspensas.Publique-se. Registre-se . 

Intime-se.Oportunamente arquive-se.Às providências. Dom Aquino – MT, 

23 de fevereiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Subst. 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 39494 Nr: 1316-41.2015.811.0034

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques - 

Procurador do Estado - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5297 Nr: 505-04.2003.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DONIZETE ALVES DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz Oliveira de 

Oliveira - Procuradora Federal do INSS - OAB:3650

 Processo nº 505-04.2003.811.0034Código 5297VISTOS, etc. [...] Nota-se, 

ainda, que já foi expedida a ordem de pagamento do valor da parte autora, 

restando apenas, a expedição de alvará para levantamento do valor. 

Nessa toada, tenho que configura-se o justificado receio de dano de difícil 

reparação ao advogado peticionante, Dr. Claudinez da Silva Pinto Júnior, e 

na medida reconheço o erro material por ocasião da expedição de 

Precatório, e assim ad cautelam, e a fim de evitar prejuízos ao causídico, 

considero prudente determinar que:1.CHAMO O FEITO Á ORDEM, para que 

se Oficie ao INSS, Setor de pagamentos para que se efetue o 

cancelamento de pagamento ou devolução doo valor do precatório 

56430-96.2016.4.01.9198, (devendo o Sr. Gestor se diligenciar nesse 

sentido) e após oficiar. 2.Intimem-se as partes da presente decisão, 

inclusive o advogado peticionante requerente dos honorários contratuais 

(fls. 320/321). 3.Procedido o cancelamento do precatório, e preclusa a 

presente decisão, expeça-se novo Precatório, fazendo constar o 

destaque o valor dos honorários contratuais, nos termos da Resolução 

115/2010 do Cnj.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Dom Aquino – MT, 26 de fevereiro de 2018. Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6126 Nr: 290-57.2005.811.0034

 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: ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA E ILDA PARRON DE 

SOUZA, Antônia Freire Alves, Antonio Aldécio de Souza, Espólio de 
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Francisco Juvêncio de Souza, José Nilsio de Souza, Manoel Freires de 

Souza, Maria de Souza Lima, Maria do Socorro Menezes, Valdinei Cândido 

de Souza, Lenice Cândida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juvêncio Pereira de Souza e Izaura 

Freire de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:7.764-E, Luciano Medeiros Crivelente - OAB:MT/3.975-E, 

Luciano Medeiros Crivellente - OAB:8321-B, Luciano Português - 

OAB:6365, LUZIA STELLA MUNIZ - OAB:4273-B/MT, Vinícius Vargas 

Leite - OAB:11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente, para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito, conforme determinação de fls. 198 nos 

presentes autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45601 Nr: 337-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Menor infrator: Jakson dos Santos Pereira, 

Rg: 23290293 SSP MT Filiação: Denildo Pereira de Souza e Luciana Bispo 

dos Santos, data de nascimento: 16/06/1999, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Distrito Boa 

Vista, Sitio Pedacinho de Chão, Bairro: Zona Rural, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Nome e cargo do digitador:Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:VISTO, Trata-se de auto de apreensão em flagrante contra o 

adolescente JACKSON DOS SANTOS PEREIRA por ter cometido atos 

infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 

10.826/03 e artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O Ministério requereu 

extinção do feito ante a falta de interesse de agir, vez que atingiu a 

maioridade, não mais se sujeitando aos procedimentos do ECA. É o 

relatório. Decide-se. Conforme consta na qualificação o adolescente 

JACKSON DOS SANTOS PEREIRA atingiu a maioridade penal e civil, a luz 

dos art. 27 do Código Penal e 5o do Código Civil de 2002. O adolescente 

nasceu em 16/06/1999 e, assim, conta hoje com 18 anos. Assiste razão 

ao órgão ministerial, diante do que prescreve o art. 121, § 5º do ECA. Não 

persiste a pretensão socioeducativa quando o adolescente atinge a 

maioridade. Declaro extinta a punibilidade de JACKSON DOS SANTOS 

PEREIRA, em virtude de ter atingido a maioridade, conforme art. 121, § 5º 

do ECA. Inexistem bens a serem destinados. Transitada em julgada a 

sentença e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos. Considerando que o adolescente encontra-se em local incerto e 

não sabido, intime-o por edital. Dom Aquino – MT, 28 de agosto de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-59.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA MIKAELLE RIBEIRO DE JESUS (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)

 

Processo n. 1000020-59.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 04/04/2018 Hora: 13:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-43.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ARAUJO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000282-43.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 14:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-33.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILIO FERREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO AV. 

JULIO MULLER, 98, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 - 

TELEFONE: (66) 34511224 Processo n. 1000315-33.2017.8.11.0034 

REQUERENTE: JOAO BENEDITO DE SOUZA REQUERIDO: LUCILIO 

FERREIRA DA SILVA - ME C E R T I D Ã O Certifico, que nesta data, o(a) 

REQUERENTE: JOAO BENEDITO DE SOUZA, foi devidamente 

cientificado(a) da data designada para audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 

14:15, a ser realizada na sede desta Comarca, o(a) qual foi advertido(a) 

que o não comparecimento à audiência designada e não sendo 

apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e 

arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas processuais. DOM 

AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-57.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000294-57.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 14:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-12.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000297-12.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 14:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-94.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINO ATAIDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000298-94.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 15:00, podendo, SE ASSIM 

O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral, ATÉ 05 (CINCO) DIAS 

APÓS A AUDIÊNCIA, SOB PENA DE REVELIA. DOM AQUINO, 2 de março 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-94.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINO ATAIDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000298-94.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 15:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-42.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000295-42.2017.8.11.0034 - PJE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CREONICE 

DA COSTA em desfavor de CLARO S.A. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, tendo em vista que as provas documentais carreadas aos 

autos mostram-se suficientes para o deslinde da demanda, delibero por 

julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC/2015. 

Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, por ser uma 

relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a data da 

inscrição no cadastro de maus pagadores (20 de novembro de 2014) e a 

data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), conclui-se que o 

intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela parte reclamada em 20 de novembro de 2014, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 62,98 (sessenta e dois reais e 

noventa e oito centavos), oriundo do contrato de n. 

00000000000129114281. Embora tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não juntou 

qualquer documento assinado pela parte requerente que pudesse 

comprovar a existência da cobrança da suposta dívida e, como 

consequência, legitimar a inserção da parte autora no rol de maus 

pagadores. Infere-se, portanto, que houve falha no sistema interno da 

empresa reclamada. Cumpre à parte reclamada agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte reclamante conta com 

mais de uma negativação. Todavia, a restrição cadastral mais antiga está 

sendo discutida nestes autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 

385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 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. 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. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 
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da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a parte 

reclamante não comprovou a ilegitimidade das outras restrições. Pelo 

exposto, decido pela procedência da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois 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 autora 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. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-59.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DOM AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

marielly divina espirito santo OAB - MT0010795A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010469-59.2015.8.11.0034 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE DOM 

AQUINO, ESTADO DE MATO GROSSO, VILSON PEREIRA DOS SANTOS, 

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. De plano, indefiro o 

petitório retro, acostado pelo Estado de Mato Grosso, visto que a sentença 

prolatada pelo Juízo já determinou a internação do paciente, de maneira 

que não é possível a realização de procedimentos preliminares diversos, 

eis que a necessidade da internação já fora demonstrada durante o feito e 

reconhecida em sentença. Desta forma, o cumprimento deve se dar nos 

exatos termos da sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Dom 

Aquino/MT, 26 de fevereiro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-95.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO Processo nº 1000285-995.2017.8.11.0034 - PJE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARCOS 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA em desfavor de CLARO S.A. Do julgamento 

antecipado Prefacialmente, tendo em vista que as provas documentais 

carreadas aos autos mostram-se suficientes para o deslinde da demanda, 

delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I 

do CPC/2015. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (22 de fevereiro de 

2014) e a data da distribuição da ação (14 de novembro de 2017), 

conclui-se que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso 

o mérito a seguir. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela parte reclamada em 22 de fevereiro de 

2014, em razão de suposto débito no valor de R$ 35,70 (trinta e cinco 

reais e setenta centavos), oriundo do contrato de n. 

00000000000948120149. Embora tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não juntou 

qualquer documento assinado pela parte requerente que pudesse 

comprovar a existência da cobrança da suposta dívida e, como 

consequência, legitimar a inserção da parte autora no rol de maus 

pagadores. Infere-se, portanto, que houve falha no sistema interno da 

empresa reclamada. Cumpre à parte reclamada agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte reclamante conta com 

mais de uma negativação. Todavia, a restrição cadastral mais antiga está 

sendo discutida nestes autos, razão pela qual não se aplica a Súmula nº 

385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 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. 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. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser 

fixada em valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a 

reclamante não comprovou a ilegitimidade da outra restrição. Pelo exposto, 

decido pela procedência da pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois 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 autora 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 
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determinação do item “3” não seja cumprida. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom Aquino – MT, 28 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-79.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORRAINE ARAUJO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000299-79.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 15:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-64.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDI RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000300-64.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 15:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-71.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS ARAUJO DEZIDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000306-71.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 15:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-48.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO CABRAL GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESMITA PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000314-48.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - MT0006133A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial 

Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 16:00, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-09.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000239-09.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT0011003S, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 16:15 Tipo: Conciliação 

Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 01/11/2017 

Hora: 14:30, devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. DOM AQUINO, 2 de 

março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-71.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBEASP - UNIAO BENEFICENTE E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000112-71.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - MT0012853A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 21/03/2018 Hora: 16:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 2 de março de 2018.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53763 Nr: 3547-64.2017.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Souza Silva, Rosanna Luzia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Braz Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José de Paula Lima - 

OAB:2029-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, efetuar o 

recolhimento da Carta Precatória a ser encaminhada à Comarca de 

Mineiros/GO para fins de citação da parte ré.

Guiratinga - MT, 1 de março de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31316 Nr: 1161-37.2012.811.0036

 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: Laura Batista de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo da suspensão processual de 90 

(noventa) dias. Assim conforme fls.72, intimo a parte requerida, para que 

comprove em 05 (cinco) dias o atendimento do requisito exigido na 

decisão de fls.60, sob pena de extinção do processo.

Guiratinga - MT, 1 de março de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33009 Nr: 133-63.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fiage de Carvalho Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

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

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33009

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de fls.111/112.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificado o 

decisum verberado, cujos fundamentos bem resistem às razões do 

agravo, de forma que o mantenho.

Ato contínuo, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31383 Nr: 1229-84.2012.811.0036

 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: Eliete de Almeida Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 31383

 Vistos etc.

Certificadas a tempestividade (art. 1.003, §5º do NCPC), RECEBO as 

apelações retro, conforme art. 1.012, §1º, V do NCPC.

 Intimem-se os apelados para, querendo, contrarrazoarem as razões das 

apelações no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou as apeladas interpuserem recurso adesivo 

(art.1.010, §2º do NCPC), intimem-se os apelantes para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 222-81.2017.811.0036

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Viola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fênix Agro-Pecus Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Lira Falco - 

OAB:21813/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, Ednéia Santos Dias - OAB:SP/ 197.358

 Autos n° 222-81.2017.811.0036

 Código: 46306

Embargos à Execução

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução, ajuizado por CARLOS 

ALBERTO VIOLA, em face do embargado FÊNIX AGRO-INDUSTRIAL LTDA.

Durante o trâmite processual, às fls. 47/51, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 47/51, 

para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo extinto 

o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 DEFIRO o pedido de suspensão do processo requerido pela parte autora, 

até o termino do cumprimento do acordo pela parte requerida. Após intime 

o exequente pra que manifeste-se acerca do cumprimento integral do 

acordo.

CONDENO a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 23 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52596 Nr: 3043-58.2017.811.0036

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Surane Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Gonçalves Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orliene Honório de Souza - 

OAB:14029 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nyemiair Matosda Silva - 

OAB:19869/0, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:
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 4) DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.Em 

análise do presente feito, percebe-se que as matérias controvertidas, 

inclusive, as preliminares e o pedido de reforço da decisão liminar 

requerido na impugnação à contestação, apresentam forte conteúdo 

fático, necessitando da produção de prova testemunhal para que este 

Juízo possa devidamente formar sua convicção. Portanto, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 23/05/2018, às 14:00hrs 

(MT).a) 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. b) 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.c) 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 a serventia todas as determinações 

proferidas. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 23/02/2018. 

Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54413 Nr: 97-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Rezende, Antonia Camargo de 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo Alves Gonçalves, Clemilda 

Gonçalves da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:18824/MT

 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 afim de cumprir o 

mandado de citação já expedido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45908 Nr: 2619-50.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Grão de Ouro Comércio Atacadista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Vilela Pacheco e Cia. Ltda. – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Kurz Roggia - 

OAB:13.301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o pagamento da Ordem de Serviço anexa à Ref. 34, 

no valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais). Certifico ainda que efetuado o 

pagamento da OR anexa, seja feita a juntada nos Autos do recibo de 

pagamento e da OR, pois o CRI local controla todos os pagamentos 

através no Nº da OR. Guiratinga - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50121 Nr: 2097-86.2017.811.0036

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranaíta Riberaozinho Transmissora de Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:92161, MARCELO CORREA SILVEIRA - OAB:133472

 Diante do exposto, HOMOLOGO o reconhecimento pelo requerido da 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados no presente feito, por 

consequência extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, III, “a” do NCPC, para isso:1) TORNO definitiva a liminar concedida 

na r. decisão de fls. 200/202.2) DECLARO e INSTITUO a existência da 

servidão administrativa em favor da autora PARANAÍTA RIBEIRAOZINHO 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A nas propriedades pertencentes ao 

requerido, conforme descriminada na petição inicial. Servidão essa que 

está relacionada à Linha de Transmissão 500 kV (kilovolt) entre as 

subestações Paranaíta – Cláudia; Cláudia - Paranatinga e Paranatinga - 

Ribeirãozinho, em circuito simples, com extensão aproximada de 1.013 kM, 

proveniente dos termos estabelecidos na Resolução Autorizativa n.º Nº 

6.366, DE 23 DE MAIO DE 2017, expedida pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL.3) ARBITRO o valor de R$ 65.329,26 (sessenta e 

cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), a título 

de indenização pela constituição da mencionada servidão administrativa, 

em benefício do requerido, valor esse que já foi depositado em Juízo pela 

parte autora, conforme comprovantes juntados às fls. 205/206.4) 

EXPEÇA-SE o respectivo Mandado ao Cartório de Registro de Imóveis 

competentes, para registro da servidão na matrícula em que encontra-se 

inscrita a área serviente em comento, conforme disposto no artigo 29 do 

Decreto-Lei nº 3365/41, com a observação de que a parte autora fique 

responsável a pagar todos as custas cartorárias necessárias.5) 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de liberação do valor depositado em Juízo 

às fls. 205/206, em benefício do requerido CARLOS EDUARDO 

GONÇALVES, para o pagamento da indenização pela constituição da 

mencionada servidão administrativa.6) CONDENO o requerido, nos termos 

do artigo 90 do Novo Código de Processo Civil, ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais que 

arbitro no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

conforme

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55026 Nr: 326-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT - 

OAB:68625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o depósito do valor da condução da Oficiala de 

Justiça, que deverá ser recolhida no site do TJ/MT no link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , devendo ser 

recolhido Zona 02, Bairro Zona 2Q, Valor R$ 590,00 quinhentos e noventa 

reais.

 Guiratinga - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45456 Nr: 2415-06.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Said

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa, Lider Assessoria e 

Consultoria Ltda., Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dailson Nunis - OAB:7995/MT, 

Keni Marlova Forgiarini - OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Kellen 

Marcia Nunis de Castro Segatto - OAB:14267/MT, Rubson Pereira 

Guimarães - OAB:18.839-MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação popular, com fulcro no art. 485, IV, do Novo CPC.1) DEIXO 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, devido à gratuidade inerente a ação popular.2) 
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Diante da necessidade de apuração, pelos órgãos competentes, dessa 

conduta nebulosa da advogada Dra. KELLEN MÁRCIA NUNIS DE CASTRO, 

OAB/MT 14267A, faço as seguintes determinações:2.1) ENVIEM à 

Autoridade Policial, cópia da Petição Inicial desta Ação Popular e do 

Instrumento Particular de Procuração anexo a ela, juntamente com a cópia 

da Contestação de fls. 293/297 apresentada pelo Requerido Município de 

Tesouro-MT, cópia da Manifestação do Ministério Público (fls. 347/350), e, 

por fim, cópia desta sentença para instauração de procedimento 

investigatório que vise apurar possível ocorrência do crime previsto no 

artigo 355 do Código Penal, supostamente cometido pela advogada Kellen 

Márcia Nunis de Castro, OAB/MT 14267A.2.2) ENVIEM ao Conselho 

Seccional da OAB do Estado de Mato Grosso, cópia da Petição Inicial 

desta Ação Popular e do Instrumento Particular de Procuração anexo a 

ela, juntamente com a cópia da Contestação de fls. 293/297 apresentada 

pelo Requerido Município de Tesouro-MT, cópia da Manifestação do 

Ministério Público (fls. 347/350), e, por fim, cópia desta sentença, para 

ciência dos fatos e a instauração de procedimento investigatório em face 

da causídica Kellen Márcia Nunis de Castro, OAB/MT 14267A, visando 

adoção das medidas cabíveis em caso de possível infração disciplinar.3) 

CIÊNCIA ao Ministério Público.4) Transitada em julgado esta sentença, o 

que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 

26/02/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 546-13.2013.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Maria dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Intimar as partes através de seus advogados/procuradores, para que 

tome conhecimento da juntada do mandado de Penhora de fls. 98/99, em 

especial da certidão do Sr. Meirinho de fls. 98v

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2191 Nr: 326-06.1999.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Cândido Resende, Jurandy Borges de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Fagundes Garcia 

Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifeste acerca da decisão de fl. 717, bem como da 

penhora realizada de fls. 718/724 e da manifestação do executado 

conforme fls. 726/728.

Guiratinga - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36978 Nr: 622-66.2015.811.0036

 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): João Batista de Souza, Acácio Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, João de Melo Silva - OAB:3.605-A/MT, Paulo Fernando 

do Nascimento Lima - OAB:MT-17.360/O

 Diante do exposto, por considerar configurada a prática de atos de 

improbidade administrativa, previstos no artigo 10, incisos II e art. 11, 

caput, da Lei nº 8.429/92, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos aduzidos na presente ação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de JOÃO BATISTA DE SOUZA e ACÁCIO PEREIRA 

GOMES, todos devidamente já qualificados nos autos, para impor, com 

fundamento no artigo 12, inciso II e III, da Lei nº 8.429/92, as sanções 

seguintes e, por consequência, extingo o presente feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, I do NCPC.1) CONDENO os 

Requeridos JOÃO BATISTA DE SOUZA e ACÁCIO PEREIRA GOMES, 

solidariamente, ao ressarcimento integral dos danos causados ao 

Município de Tesouro/MT em razão da utilização indevida do caminhão da 

Prefeitura e de servidor municipal conforme narrado na exordial, valor 

esse a ser apurado em liquidação de sentença e revestido ao Município de 

Tesouro/MT. Nesse sentido, desde já, DETERMINO que ficará sob a 

responsabilidade do Ministério Público proceder à elaboração de cálculos 

para fins de liquidação da sentença.2) CONDENO, também, os Requeridos, 

JOÃO BATISTA DE SOUZA e ACÁCIO PEREIRA GOMES, ao pagamento de 

multa civil individual equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da 

remuneração percebida por cada um deles na época dos fatos. Valor 

esse a ser apurado em liquidação de sentença e revestido ao Município de 

Tesouro/MT. Nesse sentido, desde já, DETERMINO que ficará sob a 

responsabilidade do Ministério Público proceder à elaboração dos cálculos 

das multas para cada requerido, com a finalidade de liquidação da 

sentença.3) DECRETO a suspensão dos direitos políticos dos Requeridos 

JOÃO BATISTA DE SOUZA e ACÁCIO PEREIRA GOMES pelo prazo de 06 

(seis) anos e 06 (seis) meses, na forma do art. 12, II, da Lei de 

Improbidade.

 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

 Autos n° 135-62.2016.811.0036

Código: 39936

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Conforme manifestação do Ministério Público de fls. 512, o qual desistiu da 

oitiva das testemunhas e vítima.

 DETERMINO que remeta os autos ao DEFENSOR PÚBLICO para que se 

manifeste se há interesse na oitiva das testemunhas/vítima, em caso 

positívo, desde já, deverá indicar o endereço das testemunhas/vítima.

 Guiratinga/MT, 01 de Março de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50529 Nr: 2268-43.2017.811.0036

 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: Roberto Carlos Santana Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

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

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50529 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por ROBERTO CARLOS SANTANA COSTA em face de Instituto 

Nacional do Seguro Social –INSS. 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 
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sucumbente.Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento para o 

momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos periciais.Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 01 de março de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 222-47.2018.811.0036

 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: Neiva Terezinha Gulart da Silva, Vitor Vinícius Gulart 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em atendimento ao pedido da Advogada da parte 

autora (fl. 31):1) ENVIEM ao Ministério Público, cópia da presente Ação de 

Interdição 222-47.2018.811.0036 (54736) e cópia desta decisão, para 

instauração de procedimento investigatório que vise apurar possível 

ocorrência de crimes, supostamente cometidos pela Oficial de Justiça 

LENICE INÊS RASSLAN CÂMARA.2) Com o objetivo de apurar possível 

responsabilidade administrativa, DETERMINO a Diretoria do Foro que seja 

baixada portaria instaurando o processo administrativo, em face de 

LENICE INÊS RASSLAN CÂMARA, Oficial de Justiça desta Comarca de 

Guiratinga/MT, bem como DETERMINO que a Diretoria do Foro AUTUEM as 

provas já reunidas e DESIGNE servidores públicos para integrar a 

Comissão deste Processo Administrativo Disciplinar para seu regular 

prosseguimento, nos termos do artigo 23 e seguintes do Provimento n. 

005/2008/CM.3) Posteriormente, ENCAMINHE-SE cópia da referida Portaria 

e documentos necessários à Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso.4) Após as referidas diligências, DETERMINO que 

a Diretoria do Foro no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), 

CITE-SE/NOTIFIQUE-SE a servidora requerida para que, querendo, 

acompanhe, os atos processuais, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente a Defesa Escrita e junte as provas do seu interesse. Por 

fim, transcurso o mencionado prazo, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM o 

Processo Administrativo concluso.5) Dando prosseguimento a presente 

Ação de Interdição, considerando que na Decisão de fls. 17/18 foi 

nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA DESTA COMARCA como curadora 

especial, INTIME-SE a Defensoria Pública para que impugne o pedido inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias.6) Com a manifestação da Defensoria, 

ABRA-SE vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 02/03/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 47728 Nr: 264-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA MOREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uashington Luiz Moreira Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, requeira o que entender de 

direito

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 52737 Nr: 3094-96.2017.811.0027

 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: BDCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, não consta nos autos os dados bancários para que se 

proceda com o desconto mensal em folha de pagamento a título de pensão 

alimentícia, conforme decisão REF: 4, motivo pelo qual Intima-se o 

Advogado da Requerente para que informe os referidos dados no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35355 Nr: 1656-40.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdPdS, SMdS, JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Lopes Borges - 

OAB:17.409/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O, Marcia 

Maria Mancoso Baptista - OAB:3560-B/MT, MARIA SOCORRO 

ESTOLANO MACIEL - OAB:2327, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:9981-B/MT

 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 de Silvia Maria da Silva. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37480 Nr: 405-50.2015.811.0027

 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): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Jurandyr de Souza, T.R. Alves Santos, Thiago Rafael Alves 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição retro, bem como que não há atualmente 

Defensoria Pública atuando nesta Comarca, nomeio como curador especial 

o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, 

para patrocinar os interesses de T. R. Alves Santos, nos termos do artigo 

72, inciso II do Código de Processo Civil. Consigno que os honorários 

advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para que, nos termos do artigo 17, §7º, da 

Lei 8.429/1992, apresente resposta escrita.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33330 Nr: 452-58.2014.811.0027

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izach Joaquim da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - OAB:291039

 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, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, manifeste e requeira o 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 45761 Nr: 1892-21.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): LEONILDO GOMES BARCELO, Sebastião 

Gomes de Moraes, CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de dar integral cumprimento à Decisão proferida em 

31/07/2017-ref.32, impulsiono os autos INTIMANDO o Exequente para que 

indique bens penhoráveis do(s) Executado(s), certos e determinados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC, ressaltando-se que não será deferida nova busca aos 

sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg, Infojud, etc, bem como expedição de 

ofícios para qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria 

deste Juízo, remeter o feito ao arquivo provisório independente de nova 

determinação judicial, caso o exequente insista em indicar bens INCERTOS 

E/OU INDETERMINADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 6073 Nr: 1726-72.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Silva Jardim - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 CERTIFICO que, em cumprimento à Decisão de fls. 313, procedi a 

expedição de Alvará de Levantamento em favor da Exequente, do saldo 

remanescente existente na conta judicial nº 4600115538094, constante no 

valor de R$ 35,34 (trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Saliento que, em consuta ao sistema SisconDJ, verifiquei não há outro(s) 

valor(es) depositado(s) e/ou vinculado(s) aos autos em epígrafe.

Ante o exposto, impulsiono estes autos para intimar a parte Exequente, na 

pessoa de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se e requeira o que entender de direito, dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30664 Nr: 504-25.2012.811.0027

 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): Robson Rogério Barbieri, Adelar Carmelio Toldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Comelli de Oliveira 

Souza - OAB:12782/MT

 CERTIFICO que o Executado Adelar Carmelio Toldo foi intimado, via AR 

(fls. 112), para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer embargos acerca 

da restrição veicular realizada via Renajud (fls. 110), todavia, decorrido o 

prazo em 25/08/2017, quedou-se inerte.

CERTIFICO que não foi possível intimar o Executado Robson Rogério 

Barbieri acerca da restrição veicular realizada via Renajud (fls. 109), uma 

vez que, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 118-verso, 

o mesmo não mais reside no endereço informado nos autos.

CERTIFICO que o Exequente foi intimado para efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no que tange ao 

Mandado de Intimação de fls. 118, todavia, decorrido o prazo de 05 (cinco) 

dias em 25/01/2018, quedou-se inerte.

CERTIFICO que às fls. 126/128 o Exequente reiterou o pedido de penhora 

"online" via sistema Bacenjud, tendo em vista que a última tentativa 

(infrutífera) ocorreu em 04/04/2017, conforme Decisão de fls. 101/103.

Em face do exposto e a fim de dar integral cumprimento à Decisão de fls. 

101/103, impulsiono os autos INTIMANDO o Exequente para que indique 

bens penhoráveis do(s) executado(s), certos e determinados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 

921, III, do CPC, ressaltando-se que, sem o atendimento desta 

determinação, não será deferida nova busca aos sistemas Bacenjud, 

Renajud, Infoseg, Infojud, etc., bem como expedição de ofícios para 

qualquer órgão público ou privado, devendo a Secretaria deste Juízo, 

remeter o feito ao arquivo provisório independente de nova determinação 

judicial, caso o exequente insista em indicar bens INCERTOS E/OU 

INDETERMINADOS.

Outrossim, REITERO a intimação do Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da complementação da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, conforme certidão do meirinho de fls. 118-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 169 Nr: 230-86.1997.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Lubian

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhian Anthony de 

Carvalho Tonsic - OAB:8.387/MT

 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 o 

Exequente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via 

DJE, para manifestar acerca da Petição do Exceutado de fls. 422/424, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 1081-66.2013.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - Cooperativa de Credito do Sul de Mato 

Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alba Justina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6.370, Isabela Alves Buosi - OAB:OAB/MT 20.756, Josuel da 

Silva Junior - OAB:OAB/MT 17.954-E, Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, 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, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Exequente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via 

DJE, de que foi procedido o desarquivamento dos autos conforme pedido 

de fls. 89/91, devendo o causídico comparecer em cartório para retirar os 

autos em carga, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, considerando o decurso do prazo de suspensão por um ano, 

determinado na Decisão de fls. 87, fica o Exquente INTIMADO a indicar 

bens penhoráveis do executado, certos e determinados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias
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 Cod. Proc.: 10013 Nr: 847-60.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Alves da Silva

 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:

 Certifico que foi expedido Alvará Eletrônico n° 382930-8 / 2018, para 

liberação dos valores depositados em Juízo em favor do advogado do 

Requerente, nos termos da Decisão de fls. 132.

Fica o Requerente intimado, na pessoa de seu advogado constituído, 

acerca da expedição do referido Alvará, bem como para impulsionar o 

feito no prazo de 15 (quinze) dias, devendo informar o juízo acerca da 

satisfação do crédito exequendo ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 33652 Nr: 675-11.2014.811.0027

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se o advogado nomeado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50423 Nr: 1787-10.2017.811.0027

 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: Sonia Maria Lemes de Souza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Morales Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da parte autora. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da certidão de fls. 54, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 43773 Nr: 781-02.2016.811.0027

 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: DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citado, o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta, 

conforme se vê nos autos. Assim, nos termos do art. 344 do CPC, decreto 

a sua revelia.

 Tendo em vista que a parte autora estava sendo assistida pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da 

parte autora. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados 

em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, requeira o que entender de 

direito

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 010/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora/Unidade 

Judiciária da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do atestado médico apresentado nesta data pela 

Sr.ª Maria da Penha e Silva, Tabeliã Interina do Cartório de Paz e Notas do 

Distrito de Lucialva, designada por meio da Portaria nº 99/1987, relatando 

que a tabeliã deverá se afastar das suas atividades pelo prazo de 90 dias;

 CONSIDERANDO ainda a necessidade de prover o cargo de Tabelião 

daquela serventia, com o propósito de manter a regularidade e a 

normalidade dos serviços prestados, ainda que de forma provisória.

 RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR a designação, em caráter temporário, do Sr. Pablo 

Junior da Silva, brasileiro, casado, portador do CPF nº 011.725.031-76 e 

do RG nº 1470119-7 SSP/MT, para o cargo de Tabelião Interino do Cartório 

de Paz e Notas do Distrito de Lucialva, durante o período de 23/02/2018 a 

23/05/2018.

Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça do Tribunal de Justiça.

Jauru, 2 de março de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N. 001/2018/DF - A Excelentíssima Doutora Angela Maria 

Janczeski Góes, Juíza Diretora do Foro da Comarca de Jauru, no uso de 

suas atribuições legais e, considerando o disposto no Provimento 

16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura do 

Processo Seletivo com a finalidade de CREDENCIAR pessoa física na área 

de PSICOLOGIA, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital.

* O Edital n° 001/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Juscimeira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-44.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO DTM LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CARNEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido retro por entender ser incompatível com o 

rito do Juizado Especial. 2. Intimem-se a parte exequente para que 

apresente bem passível de penhora para a garantia da presente 

execução, sob pena de arquivamento do feito. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO, em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A, por entender não ter havido danos materiais 

ou morais a serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-89.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 
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reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO, em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (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. 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: 1000285-53.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ALVES DA CRUZ (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. 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: 1000242-19.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(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: 1000298-52.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 
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n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIO MENDES DE SOUZA, em desfavor de CLARO S/A, por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-67.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIO MENDES DE SOUZA, em desfavor de CLARO S/A, por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-38.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOURENCO DE SOUSA (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. 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: 1000293-30.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PEREIRA DIAS GOMES (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. 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 
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(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: 1000295-97.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIS GRAPIGLIA (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. 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: 1000299-37.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANTONIO MENDES DE SOUZA, em desfavor de CLARO S/A, por entender 

não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-51.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILENE DE SOUZA CANDIDO (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)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 
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possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LEIDIANE DE SOUZA CANDIDO, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, 

por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem 

indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-08.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS RODRIGUES (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. Trata-se de pedido de liminar veiculado por ANTONIO 

MATEUS RODRIGUES, 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 

6/721467-9, e que foi surpreendido com a fatura de consumo de energia, 

referente ao mês de setembro de 2017 com o valor de R$ 492,32 

(quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e dois 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 

da parte autora Nº 6/721467-9, 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, 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: 1000040-08.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS RODRIGUES (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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 04/04/2018 Hora: 17:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando-o (a) 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-58.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AMANCIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 
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reclamação de cunho condenatório, onde a parte reclamante pretende ser 

indenizada por danos morais, por entender ter tido prejuízo, em razão de 

ter o seu nome negativado perante aos órgãos de proteção ao crédito, 

pela reclamada, indevidamente. Atendendo aos termos do artigo 355, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, 

uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para 

o julgamento da lide. Da análise dos autos, verifica-se que o autor 

comprovou a existência da negativação de seu nome frente aos órgãos 

de proteção ao crédito, alegando que as referidas negativações são 

indevidas. No entanto não foi possível tal comprovação, uma vez que pela 

simples análise dos documentos trazidos é possível verificar que houve o 

comprometimento do autor, quanto à assunção da dívida frente à 

requerida e como não houve o devido adimplemento da obrigação, ocorreu 

à negativação do seu nome por parte da requerida. A demais, a requerida, 

em sede de contestação justifica de forma coerente o motivo das 

negativações, devendo ser acatada a sua defesa. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação das negativações, não é 

possível o estabelecimento do nexo entre estes fatos e a caracterização 

dos danos reclamados. Na avaliação do dano moral, deve-se medir o grau 

de sequela produzido, isto é, necessita-se de dados concretos para 

quantificar o valor desse dano material, para que, posteriormente possa 

dosar com justiça a condenação do ofensor. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam indenização, especialmente 

referente ao dano material, se não houver a devida comprovação de quem 

é a responsabilidade pelo prejuízo causado. Depreende-se das alegações 

deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos 

narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano material 

ou moral, uma vez que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o 

dano, sendo impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o 

autor não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, 

conforme art. 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui 

a mesma redação do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o 

princípio do interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre 

Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª 

ed., Malheiros Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do 

Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos 

constitutivos de seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que 

algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, 

seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo 

extinguindo-o (inc. II); fatos impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, 

n. 524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da 

prova incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser 

provado (Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse 

reconhecimento; essa fórmula coloca adequadamente o tema do ônus 

probandi no quadro do interesse como mola propulsora da efetiva 

participação dos litigantes, segundo o empenho de cada um em obter 

vitória. O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova 

pelo modo que está no artigo 333 do Código de Processo Civil, porque o 

reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos 

demais, ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada 

improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.” 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em documentos 

pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não foi possível a 

comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não merecem 

guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MANOEL AMANCIO DE SOUZA SILVA, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, por entender não ter havido danos materiais ou morais a 

serem indenizados, conforme fundamentação supra. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 

9.099/95. 3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000306-29.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

PAULETTE MARTINS DA SILVA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. É o relatório. Fundamento. Passo à decisão. 2.1. O processo 

encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos 

processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se 

vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais 

negativos. Se assim é, e não havendo outras questões preliminares a 

serem apreciadas, passo, de imediato, à análise do mérito. 2.2. Conheço 

diretamente da matéria discutida in casu, a teor do disposto no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que basicamente de direito, 

dispensando a produção de provas em audiência. Entendo, ainda, que a 

produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são 

irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras 

provas teria efeito apenas protelatório. 2.3. Neste sentido o Superior 

Tribunal de Justiça já salientou que: “presentes as condições que ensejam 

o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. (STJ – 4ª Turma, Resp. 2833-RJ, Rel. Ministério Público. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14/08/90, DJU de 17/09/90, p. 9513).” 2.4. 

Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

ajuizado por PAULETTE MARTINS DA SILVA DOURADO em face ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados. 2.5. A parte autora ajuizou a 

presente ação, com pedido liminar, com o fito deque fosse concedida 

antecipação dos efeitos da tutela para a imediata suspensão da inscrição 

no Cartório de Protesto, o que foi negada por decisão liminar, por entender 

o Julgador que não estavam presente os requisitos necessários para a 

antecipação da tutela pretendida. 2.6. Alega a parte autora, em síntese, 

que é funcionária pública do Estado de Mato Grosso, aprovada em 

concurso público para o cargo efetivo de professora e que exerce a 

função de Diretora de Unidade Escolar, lotado na Escola Estadual Campo 

Sales, em Juscimeira-MT, recebendo valores referentes à Dedicação 

Exclusiva em razão do cargo comissionado, porém os descontos 

previdenciários vem incidindo sobre os valores referentes à dedicação 

exclusiva e gratificação natalina. 2.7. A parte requerida, em sede de 

contestação, aduz que os descontos previdenciários foram lançados de 

forma correta, conforme amparo legal, pugnando, ao final, pela 

improcedência do presente pedido. 2.8. Cabe ressaltar que desde a 

edição da lei 8.212 de 24 de julho de 1991, o pagamento de contribuição 

previdenciária referente verbas indenizatórias, tem sido objeto de diversos 

questionamentos pelos contribuintes nos tribunais. Porem, em linhas 

gerais, a exigência de recolhimento da contribuição previdenciária 

encontra previsão nos seguintes dispositivos, da referida lei: "Art. 22. A 

contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do 

disposto no art. 23, é de: I - vinte por cento sobre o total das 

remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o 

mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe 

prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a 

sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de 

utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos 

serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do 

empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, 

ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença 

normativa. (...) Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: I - para o 

empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais 

empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos 

ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o 

trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 

habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de 

reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo 

tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da 

lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa;" 2.9. No mesmo sentido é a Lei Complementar nº 

202, de 28 de dezembro de 2004, a qual dispõe sobre a contribuição 

previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e 

pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, 

especialmente no seu artigo 2º, o qual é explicito em afirmar que a 

contribuição previdenciária se dará sobre a totalidade da remuneração do 

servidor, in verbis: “Art. 2.º As alíquotas relativas ás contribuições 

mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos 
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do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 

e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais. I – 11% (onze por cento) da 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividades; (...)” 

2.10. Dos dispositivos citados, depreende-se que a incidência da 

contribuição previdenciária deve ser sobre a totalidade da remuneração 

do contribuinte, incluindo, assim as verbas indenizatórias recebidas, vez 

que as mesmas 2.11. Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e 

dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem 

ser considerados causa ensejadora de dano material ou moral, uma vez 

que não foi possível ter-se a certeza de que ocorreu o dano, sendo 

impossível quantificar o prejuízo do reclamante. Assim, o autor não 

conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil, o qual possui a mesma redação 

do antigo Código. Eis que, em matéria de prova, rege o princípio do 

interesse de quem alega, como se vê na lição do mestre Cândido Rangel 

Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil”, 5ª ed., Malheiros 

Editores, páginas 72/73, in verbis: “Segundo o art. 333 do Código de 

Processo Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de 

seu alegado direito (inc.I) e ao réu, a dos fatos de que algum modo atuem 

ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que 

ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II); fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do ônus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no artigo 333 do 

Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso.” 2.12. Nesse diapasão, conclui-se que embora haja a 

comprovação dos prejuízos, não é possível o estabelecimento do nexo 

entre os mesmos e a caracterização dos danos reclamados, uma vez que 

não há nos autos nenhuma prova capaz de estabelecer um nexo causal 

entre a ação da organizadora e a anulação do concurso em questão, 

motivo pelo qual não é possível prover os pedidos feitos na inicial. 2.13. 

Entretanto, como se vê dos autos, a inicial veio embasada em declarações 

e documentos pouco elucidativos e durante a tramitação do processo não 

foi possível à comprovação das alegações do autor, motivo pelo qual não 

merecem guarida. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

GRATIFICAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizado por PAULETTE MARTINS DA 

SILVA DOURADO em face ESTADO DE MATO GROSSO, conforme 

fundamentação supra. 3.2. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº. 9.099/95. 3.3. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-90.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA BEATRIZ DA SILVA ADVENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 10/04/2018 Hora: 

16:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-23.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO ROCHA DE SOUZA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 1000288-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72257 Nr: 831-39.2017.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA PAIS DE ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 30 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72966 Nr: 1220-24.2017.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls.58 e seguintes.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57747 Nr: 1074-45.2015.811.0111

 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: MCFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SINVAL ALBINO DA COSTA, Cpf: 

00100300579, Filiação: Maria Albino da Costa e Jose Albino da Costa, data 

de nascimento: 12/09/1953, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e 

por tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial e JULGO-O 

PROCEDENTE, decretando o divórcio dos sujeitos da lide (Maria Cirso Faga 

da Costa e Sinval Albino da Costa), fazendo-o com fundamento no artigo 

37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. Isento as 

partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem 

beneficiários da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 1.060/50.A parte 

requerente voltará a usar o nome de solteira.Transitada em julgado, 

expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil 

respectivo, depois de feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Matupá (MT), 13 de 

outubro de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

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, REGINA MATOS DAVI, 

digitei.

Matupá, 01 de fevereiro de 2017

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69482 Nr: 2466-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para, CONDENAR o acusado MARCELO FIDÉLIS, já qualificados nos autos, 

nas sanções dos artigos 12 e 16, “caput”, da Lei nº 10.826/06, na forma 

do art. 69 do Código Penal.(...).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.Matupá/MT, 20 de fevereiro de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 2034-64.2016.811.0111

 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: MARIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2034-64.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63882.

Vistos em correição.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades pessoais.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

março de 2018, às 15h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71533 Nr: 3416-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN, Maico Luis Sausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº 3416-58.2017.811.0111.

Código nº 71533.

Vistos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, a decisão de Ref. 49.

No mais, dê ciência a Defesa acerca da informação juntada à Ref.59.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 1º de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73125 Nr: 540-96.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 (....)concreto. Posto isso e vislumbro a necessidade da custódia cautelar 

para a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, 

CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ FERNANDO DA SILVA em 

PRISÃO PREVENTIVA.No mais, OFICIE-SE com URGÊNCIA à SEJUDH 

solicitando vaga ao flagranteado.Com o atestado de vaga, comunique-se o 
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Juízo o qual for atestado vaga, requerendo-se a respectiva anuência para 

transferência do flagrado.OFICIE-SE a Terceira Vara da Comarca de 

Colíder/MT, informando acerca da prisão do flagrado.EXPEÇA-SE certidão 

de crédito em favor da advogada nomeada para o ato.Dê-se CIÊNCIA ao 

Ministério Público acerca da presente decisão para que, eventualmente, 

possa pugnar o que entender de direito.AGUARDE-SE a conclusão do 

IPL.Após, traslade-se para os autos respectivos, se necessário, cópia do 

auto de prisão em flagrante e, arquive-se.Cumpra-se, com urgência.Sirva 

a presente como MANDADO e OFÍCIO no que couber.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67581 Nr: 1361-37.2017.811.0111

 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: DANIEL GOMES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-MT 11.065-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:a) DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS nos montantes de R$ 248,34 (duzentos e 

quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e R$ 241,92 (duzentos e 

quarenta e um reais e noventa e dois centavos), representados pelos 

contratos 526778155835900 e 101110025720000, respectivamente.b) 

CONDENAR A PARTE REQUERIDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de dano moral em favor do requerente, corrigido 

monetariamente e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ). Em razão da sucumbência, condeno o 

requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo 

Civil.Outrossim, defiro o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 

300 do CPC e determino a imediata baixa/exclusão do nome do requerente 

perante o cadastro de serviços de proteção ao crédito (SPC, SERASA), 

referentes aos débitos declarados inexistentes, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 23 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67584 Nr: 1364-89.2017.811.0111

 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: MARCELO SOARES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:a) DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 356,37 (trezentos e 

cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), representado pelo 

contrato n.2100815866.b) CONDENAR A PARTE REQUERIDA ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor 

do requerente, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 

1%, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ). Em razão da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados 

em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do 

novo Código de Processo Civil.Outrossim, defiro o pedido de tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC e determino a imediata 

baixa/exclusão do nome do requerente perante o cadastro de serviços de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA), referente ao débito declarado 

inexistente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 23 de fevereiro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68740 Nr: 2044-74.2017.811.0111

 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: Adriana Diniz Pavlak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2044-74.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68740.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

13h15min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67991 Nr: 1601-26.2017.811.0111

 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: MADALENA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LOVISON - 

OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1601-26.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67991.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

13h.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67315 Nr: 1212-41.2017.811.0111

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILOR ECHER, NBE, PBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenéia Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496

 Processo nº 1212-41.2017.811.0111 (Código 67315)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Nicolly Bittencourt Echer

Executada: Rosinéia Bittencourt

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Nicolly Bittencourt Echer, 

menor representada por seu genitor, Sr. Ilor Echer, em face de Rosinéia 

Bittencourt, todos qualificados nos autos.

Nomeio em substituição ao causídico outrora nomeado, o Dr. Ivaine Molina 

Júnior, fixando-lhe os honorários retro arbitrados.

Intime-se pessoalmente a parte executada para comparecer ao escritório 

do causídico nomeado para dar prosseguimento ao feito e postular o que 

entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58206 Nr: 1261-53.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Vistos. (1) Diante da ausência de escolta, extraem-se as razões da 

impossibilidade da presença dos réus nesta solenidade, desta feita em 

homenagem ao princípio da duração razoável do processo, da economia 

processual e ainda por não se tratar de violação do princípio da ampla 

defesa, uma vez que os réus se encontram representados por seu 

advogado, o qual não se opôs à realização da audiência sem a presença 

dos acusados, não havendo óbice, portanto, para realização audiência. 

Vale à pena destacar, também, que em caso da defesa necessitar novas 

diligências ou esclarecimentos poderá no momento processual previsto no 

artigo 402 do CPP requerê-las a fim de zelar pelo contraditório e ampla 

defesa dos réus; (2) DEPREQUE-SE o interrogatório do acusado 

GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS para a Comarca de Sinop; (3) Com o 

retorno da Carta Precatória, tendo em vista que foram dispensadas as 

diligências do art. 402 do CPP, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e à 

Defesa para oferecimento de memoriais finais escritos, pelo prazo de 

cinco (05) dias cada. (4) Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 1706-71.2015.811.0111

 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: BENEDITA ALVES FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Tal medida, além de perquirida pela parte autora, ainda encontra 

amparo legal na redação do artigo 348 do mencionado Código Processual 

que, em síntese, permite ao juiz, de acordo com seu convencimento, 

determinar a especificação de provas pela parte.Ressalte-se, entretanto, 

que a conduta da parte ré em se manter silente denota aplicação do efeito 

pertinente ao deslinde da demanda, conforme disposto no art. 346, 

“caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.Pelo 

exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá 

ser intimada e/ou notificada pessoalmente de posteriores atos nesta 

demanda.Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes.A 

prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção do 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez por trabalhador rural: 1) 

exercício efetivo de atividade rural por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; 2) 

incapacidade física ou mental para o trabalho ou para atividades 

pessoais.Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 26 de março de 2018, às 15h45min, cabendo ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma 

do art. 455 do CPC.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Matupá/MT, 1º de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57795 Nr: 1084-89.2015.811.0111

 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: ALCEU TEODORO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 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 

ALCEU TEODORO DE JESUS 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 data da cessação do benefício na 

via administrativa (30.06.2008).Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

ALCEU TEODORO DE JESUS;Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): data da cessação do benefício 

na via administrativa (30.06.2008).Prazo para cumprimento da sentença: 

30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I do CPC. 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”) com índice de 

remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.497/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09, acrescido de correção 

monetária pelo IPCA-E (RE 870.9747 –STF).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72018 Nr: 3687-67.2017.811.0111

 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): GABRIEL FELIPE SOUZA ALMEIDA, DAGNEY 

TEODORO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 3687-67.2017.811.0111.

Código Apolo nº 72018.

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público (Ref.53) a fim de 

que seja expedida Carta Precatória para as Comarcas de Sorriso/MT e 

Lucas do Rio Verde/MT, com a finalidade de inquirição da testemunha 

Gustavo Souza Rocha, devendo constar como endereços os informados 

à Ref. 53.

No mais, tendo em vista que até a presente data a Defesa não apresentou 

os endereços das testemunhas faltantes, o que impossibilitará o 

cumprimento do mandado de intimação em tempo hábil, CANCELO a 

audiência anteriormente aprazada.

Aportando aos autos manifestação da Defesa acerca do atual endereço 

das testemunhas, volvam-me os autos conclusos para eventual 

designação de nova data.

Caso seja informado endereço fora da Comarca de Matupá/MT, desde já 

determino a expedição de Carta Precatória com a finalidade de inquirição 

das testemunhas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 02 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52538 Nr: 686-16.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA RAMOS DA SILVA

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

Estado do Mato Grosso - OAB:

 Código nº 52538

Processo nº 686-16.2013.811.0111

Classe – Assunto: Termo Circunstanciado – Procedimentos Investigatório

Autora do fato: Luana Ramos da Silva

Vítima: Maria do Carmo Ferreira Jorge

Vistos em correição.

Trata-se de termo circunstanciado instaurado em face de LUANA RAMOS 

DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, para apuração da prática 

do crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em 30.04.2013.

O Ministério Público pugnou pela decretação da extinção da punibilidade da 

suposta autora do fato, ante o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva (fls.66).

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

 A pena cominada para o artigo 180, §3º, do Código Penal é de detenção 

de 01 (um) mês a 01 (um) ano, ou multa, ou ambas as penas.

Os fatos ocorreram em 30.04.2013, e a partir de então não se verificaram 

quaisquer outras causas interruptivas do prazo prescricional.

Assim, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal para os crimes 

cujo máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a 

dois, opera-se a prescrição no prazo de 04 (quatro) anos.

Diante disso, já tendo decorrido o lapso temporal de mais de 04 (quatro) 

anos desde a data dos fatos, e não sobrevindo quaisquer outras das 

causas impeditivas ou interruptivas, RECONHEÇO a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado.

Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

suposta autora do fato LUANA RAMOS DA SILVA, já qualificada nos 

autos, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao 

crime que lhe é imputado neste processo (CP, art. 180, §3º).

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 641-22.2017.811.0030

 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: Rozalino Ribeiro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 21/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 62461 Nr: 701-92.2017.811.0030

 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: Bertina Pereira de Alcântara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 21/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 1265-71.2017.811.0030

 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: Ivo Friedrich

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 21/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 68899 Nr: 375-98.2018.811.0030

 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: Claudecir Hasse, Denise Krieger Girotto Hasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Langer, Luiz de Menezes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B

 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 o pagamento 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44208 Nr: 316-52.2014.811.0030

 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: Silvio Valdir Odorizzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vicente dos Santos, José Domingos dos 

Santos, Benedito Vicente dos Santos, Alice Maria dos Santos, Antonio 

Vicente dos Santos, Luzinete Maria da Conceição dos Santos Silva, Milton 

Vicente dos Santos, Marcos Vicente dos Santos, Luiz Carlos Vicente dos 

Santos, Norma Vicente dos Santos, Maria L. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19.805/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTÔNIO FLÁVIO 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 316-52.2014.811.0030, 

Protocolo 44208, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 45152 Nr: 1046-63.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Rodrigues
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 1046-63.2014.811.0030

Cód. 45152

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de pena do reeducando Elvis 

Rodrigues.

À fl. 296 foi homologado o cálculo de pena de fl. 293, o qual indica como 

data de progressão 07/05/2018 e data para livramento condicional 

31/01/2020.

Manifestação do Ministério Público, à fl. 303 e a Defesa, à fl. 304.

É o relatório. Decido.

 Defiro o pedido de fl. 303.

 Após, dê-se vista as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Em nada sendo requerido, aguarde-se o cumprimento da pena, conforme 

determinado à fl. 296.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 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

 Certifico que por determinação verbal expedida pelo magistrado a 

audiência designada para a data de 20/03/2018, foi cancelada.

 Destaco que o MM. Juiz é titular da comarca de Diamantino/MT e neste 

momento cumula suas funções em substituição legal com esta comarca de 

Nobres/MT.

Destaco, ainda, que a referida audiência foi cancelada, haja vista a 

necessidade de readequação de pauta.

 Por fim, encaminho os autos conclusos para inclusão da audiência em 

nova pauta.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38069 Nr: 1009-62.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851

 Vistos

1. Inviável falar-se em rejeição da denúncia ou absolvição sumária 

notadamente quando as matérias levantadas dependem da instrução 

processual. Portanto, mantenho o recebimento da denúncia e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 (vinte e quatro) de maio 

de 2018 às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se/requisite-se o réu pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público.

 d) Considerando a necessidade de utilização do sistema de “depoimento 

sem dano”, intime-se a equipe multidisciplinar deste juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40970 Nr: 1078-60.2017.811.0031

 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: Alcenor Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carvalho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 Vistos.

Considerando que é de conhecimento deste Juízo o óbito do autor da 

ação, tendo em vista a abertura de ação de inventário em face do espólio 

do Sr. Alcenor Alves Barreto (Código nº 42314), determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, I, e 689, do 

CPC.

Sem prejuízo, intime-se o patrono da parte autora para que diga se há 

herdeiros interessados, promovendo a sua habilitação, no prazo acima 

citado, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40929 Nr: 1060-39.2017.811.0031

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenor Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Barboza da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que é de conhecimento deste Juízo o óbito do autor da 

ação, tendo em vista a abertura de ação de inventário em face do espólio 

do Sr. Alcenor Alves Barreto (Código nº 42314), determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, I, e 689, do 

CPC.

Sem prejuízo, intime-se o patrono da parte autora para que diga se há 

herdeiros interessados, promovendo a sua habilitação, no prazo acima 

citado, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do 

CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia/MT, 28 de fevereiro de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36493 Nr: 207-64.2016.811.0031

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNdOdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 
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OAB:10186/O

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o executado apresentou novos 

comprovantes de pagamento do débito alimentar, afirmando que quitou 

todas as diferenças decorrentes do atraso do pagamento ou pagamento 

parcial (fls. 162/165), requerendo o recolhimento do mandado de prisão, a 

condenação dos autores por litigância de má-fé e o arquivamento do feito.

Pois bem, considerando a data atual dos recibos e extratos de depósitos 

bancários em favor da genitora dos menores, tenho por prudência e a fim 

de evitar constrangimento desnecessário ao executado que a suspensão 

do mandado de prisão é a medida que se impõe.

Desta forma, suspendo o mandado de prisão devendo ser devolvido à 

secretaria, caso já tenha sido entregue ao Sr. Oficial de Justiça.

Intimem-se os autores, por meio de seu defensor dativo, para que diga, no 

prazo de 10 (dez) dias, quanto ao cumprimento da obrigação, sob pena 

reconhecimento tácito do adimplemento do débito.

Faça constar na intimação que, no caso de os autores alegarem 

inadimplência do débito alimentar, deverão especificar as parcelas que 

não foram pagas, trazendo memória de cálculo atualizada.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nortelândia/MT, 01 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42544 Nr: 92-72.2018.811.0031

 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: FORGHIERI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENALDO ALVES MACENA, VALDINEY 

FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDENIR GRIGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO GONÇALVES AGUIAR - 

OAB:23875/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da demanda 

(art. 290 do CPC).Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Nortelândia-MT, 23 de fevereiro 

de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30121 Nr: 34-79.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruberley Gomes de Rezende, Sebastião David 

de Rezende, Magnolia Gomes de Rezende

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

- OAB:16691 - A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s Dra Louise Rainer Pereira 

Gionédis, OAB/MT 16.691-A, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

cálculo atualizado do débito, em conformidade com parâmentro da 

sentença retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31355 Nr: 463-12.2013.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oronias Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 (oito) de março 

de 2018 às 14h00min

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se o réu pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público;

Nortelândia/MT, 05 de novembro de 2017

Marina Carlos França

Juiza de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-34.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT0004936A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000004-34.2018.8.11.0090 REQUERENTE: LAZARO PRETTI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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. 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 advogado ou pessoalmente, 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-34.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO OAB - MT0004936A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 09 de abril de 2018 às 

12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-69.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ RODRIGUES BARALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - PA0019819S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência de conciliação designada para o dia 26 de março de 2018 às 

14h45min.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 1317-30.2017.811.0107

 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): ROBERTO CARLOS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE REF. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 1602-23.2017.811.0107

 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: VALDECI JOAQUIM NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56768 Nr: 1116-09.2015.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE ZIMPEL, SERGIO RUDIMAR 

ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, CARLOS ROBERTO 

ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL, MARISTELA DE FATIMA 

ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, VERONICA TEREZINHA ZIMPEL, 

EDILEIZA LIMA ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAUJO ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Anely de Moraes Pereira Merlin - 

OAB:13571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, João Batista 

Araujo Barbosa - OAB:9847 OAB MT, Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13479 OAB-MT, Marcos Edmundo Magno Pinheiro - 

OAB:13430-A, Willian José de Araújo - OAB:3928 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE REF. 37.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33248 Nr: 598-92.2010.811.0107

 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): ALLAN MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON TERRA DOS SANTOS 

- OAB:17212/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALLAN MEYER, Cpf: 71062009134, Rg: 

1248758-9, Filiação: Germano Meyer e Luiza Meyer, brasileiro(a), 

casado(a). 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$ 301,91 (Trezentos e um reais e noventa e um 

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, 
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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$ 75,79 (setenta 

e cinco reais e setenta e nove centavos) de taxa judiciária e R$ 226,12 

(duzentos e vinte e seis reais e doze 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.: 64839 Nr: 1661-11.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADETE COLOGNESE POLITTA, ALDERICO 

POLITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORTOLON MOREIRA - 

OAB:96.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34355 Nr: 125-38.2012.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR PAREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53628 Nr: 951-93.2014.811.0107

 AÇÃO: Alvará Judicial->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: LEDD, Luiz Antonio Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de Ação de Alvará Judicial ajuizada por LUIZ EDUARDO 

DIAS DUARTE representado por seu genitor LUIZ ANTONIO DUARTE em 

busca autorização para venda e compra de um imóvel rural. Logo, tendo a 

parte requerente patrono constituído nos autos, este é responsável por 

atender as intimações, sendo este devidamente intimado quedou inerte, 

deve responder pelos prejuízos eventualmente causados ao seu 

mandatário. Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 

485, III, do NCPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito, 

consequentemente, revogo a liminar deferida nos autos. Sem custas e 

honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64840 Nr: 1662-93.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CRISTINA DA SILVA TRABA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO - OAB:4.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66541 Nr: 173-84.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAO FERTIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLAND FEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO ALVES DE 

ANDRADE - OAB:31.389

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13070 Nr: 2-89.2002.811.0107

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA MADEIRAS LTDA, Marineusa 

Curioletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7.301-A, Jorge Amadio Fernandes Lima - OAB:4.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:OAB/RS 59.455

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual, por 

derradeiro a parte executada noticiou o pagamento da dívida.

 Entrementes, a parte exequente concordou com pagamento, pugnando 

pelo levantamento dos valores e extinção do feito.

Não obstante, nesta data foram confeccionados os alvarás de 

levantamento.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia desta 

decisão com mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30640 Nr: 50-72.2007.811.0107

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA HELLSTROM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

PROCURADOR FEDERAL INSS/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, a fim de que manifeste-se no prazo de 05 dias, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61362 Nr: 102-19.2017.811.0107

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOREIRA GARCEZ, PMG AGRICOLA 

COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BBM S/A, ESTRUTURA II FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187479 SP, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Eunice Motta Mendes 

de Farias Mello - OAB:136147 RJ, ROBERTA ODYLLA LIMA BRUM 

TEIXEIRA DE FREITAS - OAB:178017

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62186 Nr: 479-87.2017.811.0107

 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: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, APRESENTE A SUA PROCURAÇÃO PARA ATUAR NOS 

AUTOS.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 1014-19.2017.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Trata-se de Ação de Guarda c/c Liminar de Guarda Provisória, ajuizada 

por Gilvan Ferreira de Sousa, em relação à criança Abraão Santiago Silva 

Ferreira, em face da genitora Ana Carolina Silva Guedes.

II. Em audiência as partes entabularam acordo nos seguintes termos: A 

guarda será exercida de forma compartilhada, residindo a criança com o 

autor/pai, o qual se compromete a aarcar com todas as despesas relativas 

aos cuidados necessários ao filho, ressalvando-se gastos extraordinários 

dos quais a requerida não se desincumbe. Considerando os termos do 

acordo, verifica-se a inexistência de qualquer mácula, vício social ou de 

consentimento, tornando a sua homologação imperiosa.

IV. Diante do exposto, homologo o presente acordo para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo, assim, o feito, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, III, b, do NCPC. As partes renunciam ao 

prazo recursal. Sem custas.

V. FIXO o valor de 1 URH em favor do advogado nomeado para o ato, 

conforme tabela da OAB-MT. EXPEÇA-SE certidões em favor dos 

advogados.

VII. Publicada nesta data. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77870 Nr: 855-76.2017.811.0106

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Morais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Provimento 

07/2017 CGJ-MT, sob pena de levantamento da garantia imposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78556 Nr: 93-26.2018.811.0106

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLdS, TGLdS, LCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita.

 Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, NCPC).

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia, na qual os 

exequentes cobram as três últimas parcelas vencidas mais aquelas que 

se vencerem no curso do processo.

Juntou aos autos cópia do título executivo, fls. 12.

Sendo assim:

CITE-SE o executado e INTIME-O para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, no prazo de três (03) dias, o 

pagamento integral das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem 

no curso do processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a 

impossibilidade ABSOLUTA de fazê-lo, alertando-o de que, caso não o 

faça, poderá ser decretada sua prisão civil, além de protestada a decisão 

judicial que fixou a obrigação (NCPC, art. 528, §1º e § 3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75695 Nr: 451-59.2016.811.0106

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TON, GBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO os pedidos de fls. 27/28 e 48:

A teor do art. 782, §3º, do CPC, inclua-se o nome do executado em 

cadastro de inadimplentes.

Proceda-se com busca no sistema RENAJUD, efetivando-se restrição total 

sobre veículos eventualmente encontrados em nome do executado.

Caso não seja encontrado nenhum veículo, determino desde já a 

suspensão de CNH e passaporte do executado, expedindo-se ofícios aos 

órgãos públicos competentes (Departamento Estadual de Trânsito e 

Delegacia da Polícia Federal).

Após a efetivação das determinações supra, INTIMEM-SE as partes e 

dê-se ciência ao Ministério Público, atentando-se para que a publicação 

não frustre o provimento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75079 Nr: 133-76.2016.811.0106

 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: EVdC, CSdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É irrelevante o uso pela autora de seu nome de solteira na petição inicial, 

uma vez que deixou claro que pretendia permanecer usando seu nome de 

casada, fato que, inclusive, foi reconhecido em sentença.

Sendo assim, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro 

Civil para que se promova a anotação do divórcio e não a retificação do 

nome.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74594 Nr: 677-98.2015.811.0106

 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): Francisca Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando os cálculos apresentados às fls. 08, 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 embargado beneficiário da justiça gratuita;III. 

TRASLADE-SE cópia da sentença aos autos principais.Sentença 

r e g i s t r a d a  e l e t r o n i c a m e n t e  n e s t a  d a t a .  P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72871 Nr: 713-77.2014.811.0106

 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): Edilamar Domingues Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 I. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando os cálculos apresentados às fls. 123/124 dos autos 68414, 

nos termos do art. 535, §3º, I e 487, I do Código de Processo Civil;II. Sem 

custas;III. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo precatório 

em favor do requerente e RPV em favor do I. Advogado.Sentença 

registrada eletronicamente nesta data. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73588 Nr: 237-05.2015.811.0106

 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): Dolores Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 I. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando os cálculos apresentados às fls. 130/131 dos autos 67507, 

nos termos do art. 535, §3º, I e 487, I do Código de Processo Civil;II. Sem 

custas;III. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo precatório 

em favor do requerente e RPV em favor do I. Advogado.Sentença 

registrada eletronicamente nesta data. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 18-55.2016.811.0106

 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): Marinda Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, 

homologando os cálculos apresentados às fls. 07/07-v, nos termos do art. 

535, §3º, I e 487, 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 embargado beneficiário da justiça gratuita;III. 

TRASLADE-SE cópia da sentença aos autos principais.Sentença 

reg is t rada e le t ron icamente  nes ta  da ta .  PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75274 Nr: 219-47.2016.811.0106

 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): Tereza Maria Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13.983/A

 Entendo pertinentes os argumentos levantados pelo apelante, uma vez 

que o atual Código de Processo Civil privilegia o julgamento de mérito e 

veda a prolação de “decisão surpresa”.

Sendo assim, nos termos do art. 331 do Código de Processo Civil, revogo 

a decisão de fls. 16/17 e determino a intimação da embargante para que, 

no prazo de 30 dias apresente impugnação nos autos do processo 

principal.

Após a apresentação da impugnação nos autos de cód. 71869, 

traslade-se cópia desta decisão para aqueles autos e promova-se o 

desapensamento e arquivamento destes autos, com baixas e anotações 

regulamentares.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-17.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 15:15 (horário de Mato Grosso), 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, 2 de março de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-42.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MADALENA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

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: 8010102-42.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MARILENE 

MADALENA FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM 

Vistos em correição. Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, proposta por MARILENE MADALENA FERREIA, em face do 

MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, atentando-se para a antecedência mínima exigida pelo art. 7º 

da Lei nº 12.153/2009. Caso já tenha sido designada, intimem-se as partes 

para que a ela compareçam, advertindo-as quanto às sanções legais em 
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caso de ausência injustificada. Caso a parte requerida não tenha 

interesse na referida audiência deve se manifestar com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, nos termos do art. 334, § 5º do NCPC. CITE-SE o 

(a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial para, querendo, apresentar 

resposta no prazo e forma legais (CPC, art. 335), alertando-o de que a 

inércia importará em decretação de revelia, com a produção de efeitos 

peculiares à Fazenda Pública. INTIME-SE o (a) autor (a), 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). CUMPRA-SE. Novo São Joaquim-MT, 31 

de agosto de 2017. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-42.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MADALENA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 15:30 (horário de Mato Grosso), 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, 2 de março de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 016/2017/DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora efetiva GUIOMAR ROCHA GUIMARÃES, brasileira, 

casada, matrícula 10.733, portadora do RG nº 539170-9, SSP/MT e CPF: 

293.085.691-20, Técnica Judiciária, para exercer em comissão o cargo de 

Gestor Geral de 1ª Entrância-PDA-FC, desta Comarca, a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

 Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Paranaíta/MT, 02 de março de 2018.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62446 Nr: 1564-72.2017.811.0022

 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: Angelo Marcio Batista Correa, Elizabeth Akemi Yokada 

de Carvalho, Lucimar Nogueira da Silva, Maria Aparecida da Silva, 

Lindomar Alves de Freitas, Marinalva Gonçalves Paulino Estevão, Rosana 

de Oliveira, Sandra Francisco Alves, Nilseu Ferratto, Moacir Arimatheia da 

Costa, Onilda Ribeiro Nascimento, Suely Pereira dos Santos Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora para que no prazo legal, 

apresente impugnação à Contestação de Ref: 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19904 Nr: 1179-37.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemo Luiz Zimpel

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

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema BACENJUD, 

defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 139.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

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 (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13865 Nr: 180-89.2008.811.0022

 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 Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Delazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o resultado da consulta ao sistema INFOJUD, defiro 

parcialmente o pedido da exequente exposto na fl. 190, determinando tão 

somente a restrição à transferência do veículo apontado, eis que pelo 

sistema RENAJUD não é possível localizar o endereço do veículo.

É possível a realização de restrições judiciais a veículos a fim de evitar 

que o executado venha a se desfazer do referido bem para frustrar os 

fins da execução, bem como para garantir a execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a restrição à transferência do veículo 

em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, determinando a 

intimação da parte exequente para informar a localização do veículo para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 414 de 466



proceder com a penhora.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7500 Nr: 132-38.2005.811.0022

 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 Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema Bacenjud, 

defiro em parte o pedido formulado pelo exequente às fls. 139.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

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 (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14846 Nr: 1136-08.2008.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiana Carla Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema RENAJUD, 

defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 51.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

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 (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6620 Nr: 753-69.2004.811.0022

 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): Mario da Silva, Júlio César Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a consulta ao sistema RENAJUD, 

defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 191/192.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

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 (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6330 Nr: 632-41.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS, MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro parcialmente os pedidos às fls. 200/201.

Remetam-se os autos à contadoria para atualização dos débitos.

Expeça-se a certidão para fins de protesto, conforme preceituado no §2º 

do artigo 517 do CPC.

Restado frustrado o bloqueio on-line de valores e aplicações, determino o 

bloqueio de veículos em nome do executado.

Saliento que é possível a realização de busca de veículo automotor, junto 

ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução, bem como 

para garantir a execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tendo em vista que o processo encontra-se com 201 folhas, inicie-se 

abertura de novo volume.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 60391 Nr: 519-33.2017.811.0022

 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 Mercedes-Benz do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J M Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58613 Nr: 2307-19.2016.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder da Silva Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gold Angola Empreendimentos Imobiliários SPE 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Rezende de Oliveira - 

OAB:MT/12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não foram esgotados todos os meios para a citação 

do requerido, defiro em parte os pedidos da cota ref. 29 do autor.

Deste modo, expeça-se carta precatória com a finalidade de citação do 

réu no endereço: Av. Engler, nº 3, Jardim Marilza, Goiânia – GO, CEP 

74885-460 – tel: (62)3272-3410.

Oficie-se o órgão de proteção ao crédito SERASA/SPC para que cumpra a 

liminar concedida à decisão de ref. 4.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 06 de junho de 

2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

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, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6598 Nr: 740-70.2004.811.0022

 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): Cláudia Mingorance Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Jessika Lopes Borges - OAB:MT/17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca da DATA da 

realização do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO nos autos do processo 

1048-25.2008.811.0036 - Código 13606, que terá início o primeiro LEILÃO 

no dia 03/04/2018 às 13:00 horas e segundo LEILÃO no dia 13/04/2018 a 

partir das 13:00 horas no Fórum de Justiça da Comarca de Guiratinga/MT, 

com endereço: Av. Rotary Internacional, nº. 1525 - Bairro Santa Maria 

Bertila, Guiratinga/MT, conforme documento de fls. 204/vº e 205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46216 Nr: 1552-63.2014.811.0022

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Nunez da Cruz, Ana Paula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref.53.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 

11h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Cite-se a parte requerida no endereço constante em ref. 53, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 

do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 617-86.2015.811.0022

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo da Silva, Juliana de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ritter - OAB:15.645

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, em face de JOSÉ GERALDO DA SILVA devidamente 

qualificado nos autos.

A parte executado peticionou às ref. 81, informando que efetuou o 

pagamento do débito e requereu a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 
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Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo devedor.

Sem honorários advocatícios, custas se existente a cargo da parte 

requerida.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57448 Nr: 1730-41.2016.811.0022

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsio Alberto Strenske

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a embargante para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48845 Nr: 209-95.2015.811.0022

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, Marli Elena 

Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A, William José de Araújo - OAB:3928-MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes autoras para se manifestarem nos autos, requerendo 

o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 910-61.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12992-MT, Thiago Rodrigues Barbosa - OAB:OAB/MT 

19887-0

 Vistos etc.

 Acolho a cota do Ministério Público de ref. 56.

Expeça-se carta precatória para comarca de Londrina-PR, com a 

finalidade de inquirição da testemunha Matheus Rocha Ferreira Macedo, 

no endereço constante no pedido do Ministério Público.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 

2018, às 16h00min, para a oitiva da testemunha Almiro Pimentel da Silva .

Intime-se a testemunha para comparecerem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58975 Nr: 2469-14.2016.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Martins Coelho - ME, Florentina Martins 

Coelho

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que as intimações dos entes federativos e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público far-se-ão por carga, 

remessa ou meio eletrônico, nos termos do no artigo 183 do CPC, indefiro 

o pedido da parte exequente de ref. 17.

Intime-se à exequente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a 

certidão negativa de citação por AR da executada pessoa jurídica, sob 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52366 Nr: 1583-49.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAdSL, TVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53736 Nr: 385-40.2016.811.0022

 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 Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucicley Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 417 de 466



advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49848 Nr: 529-48.2015.811.0022

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Silva Becker 

- OAB:MT/17.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por PEREIRA 

GIONÉDIS ADVOGADOS em desfavor de AILTON RODRIGUES DE SOUZA, 

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 as 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, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56370 Nr: 1323-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Hubner Ferreira, WHFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Aparecido Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos no rito de prisão, 

interposta por WELISON HUBNER FERREIRA DA SILVA, nestes autos 

representados por Adriana Hubner Ferreira, em face de WESLEY 

APARECIDO SANTOS DA SILVA, devidamente qualificados nos 

autos.Devidamente citado e intimado para pagar o débito alimentar, o 

executado se manteve desidioso com a ordem.Afirma a exequente que o 

executado após sua citação na ação de execução de alimentos, não 

realizou o pagamento das pensões alimentícias, ou seja, estando 

inadimplente.Por tais razões, requer a parte exequente a decretação da 

prisão civil do executado.Vieram-me os autos conclusos.Eis o sucinto 

relatório.Fundamento. Decido.O executado foi citado e intimado no bojo 

desta execução para pagar os alimentos em 03 (três) dias ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, nos termos do artigo 528 do Código de 

Processo Civil, mantendo-se inerte.A inércia do executado comprova sua 

desídia com sua filha, que necessita dos alimentos para 

sobreviverem.Conforme se infere nos autos, o executado não demonstrou 

que se encontra impossibilitado de efetuar o pagamento dos alimentos em 

dias.Deste modo, tendo em vista que o autor não alegou qualquer 

justificativa para isentá-lo ou suspender o pagamento do débito alimentar, 

mostrando-se desidioso e negligente com sua prole, com fundamento no 

art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do 

executado WESLEY APARECIDO SANTOS DA SILVA, devendo constar no 

mandado de prisão o valor do débito alimentar devidamente 

atualizado.Proceda-se a remessa dos autos a Contadoria deste Juízo para 

a atualização do débito alimentar.Após, expeça-se mandado de prisão, 

devendo o executado ficar isolado dos detentos condenados e de alta 

periculosidade, considerando o caráter excepcional da medida coercitiva 

ora determinada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46200 Nr: 1539-64.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oripes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46014 Nr: 1444-34.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidis Borges de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46156 Nr: 1520-58.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Antonio Polga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 
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OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46956 Nr: 1808-06.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dutra Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53761 Nr: 394-02.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábrica de Móveis Espírito Santo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Dissegna-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - OAB:9821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora formulado às ref.26 como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42196 Nr: 458-17.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente para manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, por ser de conhecimento público que o 

executado faleceu a alguns meses atrás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6274 Nr: 41-26.1997.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, Francisco Alvany de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Freitas e Dias ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Marisa Dias Dib, 

Procuradora da Fazenda Pública Estadual - OAB:4560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano César Clemente - 

OAB:14.340/MT

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) Parte Autora, para se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15260 Nr: 1557-95.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

.Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45399 Nr: 1169-85.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Diante da proposta de suspensão condicional do processo apresentada 

pelo representante do Ministério Público e, não possuindo o réu outras 

ações criminais em tramite ou tenha sido condenado, designo a audiência 

de proposta de suspensão condicional do processo para o dia 21 de junho 

de 2018, às 14h00min.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intime-se o acusado para comparecer da audiência designada, 

acompanhado de advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 1952-77.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alves Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Ante o efeito infringente dos embargos de declaração, intime-se a defesa 

para se manifestar a respeito dos embargos de declaração apresentado 

pelo Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 1431-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floricena do Carmo Gonçalves Corrêa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 1732-79.2014.811.0022

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, Louize 

Honorato Freitas Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691/A, Romeu de 

Aquino Nunes - OAB:3.770/MT, William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59058 Nr: 2508-11.2016.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Execução Fiscal ingressada pelo Município de Pedra 

Preta em desfavor de Iremar Borges de Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em ref. 08 acostou-se aos autos a devolução do AR de citação da parte 

executada.

A certidão de ref. 09 certificou que a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar a contestação.

A parte autora peticionou em ref. 18, requerendo a penhora on-line 

através do sistema Bacenjud.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a carta de citação da 

executada Iremar Borges de Souza foi recebida por uma terceira pessoa 

estranha ao processo, conforme ref. 08.

Desta feita, com o intento de evitar uma futura nulidade dos atos 

processuais e, diante do que dispõe o artigo 242 e 248, §1º, ambos do 

Código de Processo Civil, chamo o feito à ordem, determinando a citação 

pessoal da executada Iremar Borges de Souza por Oficial de Justiça, nos 

termos expostos na decisão proferida em ref. 04

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT-MT, 27 fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59069 Nr: 2516-85.2016.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinalva Ferreira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro em parte a cota de ref. 18, determinando, tão somente, a penhora 

on-line de valores depositados nas contas ou aplicações financeiras da 

parte devedora, como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58999 Nr: 2476-06.2016.811.0022

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - Dual Albuquerque Comércio e Indústria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3560, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:9981/B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, formulado pela exequente, 

como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60085 Nr: 382-51.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Rodrigues Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Reynaldo de Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do 

réu, no prazo legal. Fica ainda intimado para comparecer no dia 

16/05/2018, às 14 horas, perante este Juizo, para audiência de instrução, 

julgamento e interrogatório.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 295-66.2015.811.0022

 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

 Vistos etc.

 Acolho a cota do Ministério Público de ref. 51.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 

2018, às 14h30min, para a oitiva da Vinicius Prado Silva.

Intime-se a vítima e o réu para comparecerem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45350 Nr: 1128-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB/MT nº 18.824/B, para 

promover a defesa do réu. Fica intimada para comparecer perante este 

Juízo no dia 18/04/2018, às 14 horas, para audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45319 Nr: 1104-90.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos etc.

Homologo o pedido de desistência da vítima Domingos dos Santos Cardoso 

formulada pelo Ministério Público em ref. 57.

Tendo em vista a certidão de ref. 43, informando que o acusado Carlos 

Augusto Pereira, mudou-se de residência sem comunicar seu novo 

endereço a este Juízo, conforme o disposto no art. 367, do CPP, decreto a 

revelia do réu, devendo este processo prosseguir sem a sua presença.

Desta forma, dou por encerrada a instrução processual.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério a defesa, 

sucessivamente, para apresentar os memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10396 Nr: 1392-53.2005.811.0022

 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): Mário Sérgio Delazari, Daiana Carla Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083

 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 remoção, 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.: 55313 Nr: 869-55.2016.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Heller Augustin, Jose Evandro Lopes de 

Souza, Marlene Burati Sousa

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B
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 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 e intimação dos requeridos, 

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.: 55555 Nr: 909-37.2016.811.0022

 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: Maria Marques Louredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-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 Maria Marques 

Louredo 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, 27 de fevereiro 

de 2015, conforme fls.35.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 Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento 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, 

26 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51488 Nr: 1226-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Joselia Maria dos Santos, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Virgino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naldecy Silva da Silveira 

Macedo - OAB:20.588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ BARROS DA 

SILVA - OAB:6945

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça perante esta Secretaria 

para retirar a certidão de honorários advocatícios, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56726 Nr: 1430-79.2016.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando o(a) patrono(a) dos requeridos, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2698-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a 

defesa da requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63957 Nr: 2171-85.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Agnes Lais Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19.872/O, para promover 

a defesa da requerida, no prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se nesta Secretaria para 

retirada e distribuição, a Carta Precatória expedida nos autos, para citação 

da parte Requerida na Comarca de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140031 Nr: 4040-65.2017.811.0028

 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: KCJC, Claudia Jose de Jesus

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Queiroz Coelho da Cruz 

- OAB:16.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da juntada do Laudo Pericial, bem como 
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para manifestar quanto a contestação apresentada ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151814 Nr: 976-13.2018.811.0028

 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: Juciê Corrêa Lima

 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: 151814

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de amparo social ao deficiente.

O(a) autor(a) requer a antecipação de tutela com o fim de que seja 

concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado.

Nesse aspecto, 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.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

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.

 Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 04 de Maio de 2018, às 

14h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) 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.

6) 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.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) 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.

12) 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?

13) 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?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) 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?

16) 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)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

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.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8449 Nr: 1233-29.2004.811.0028

 AÇÃO: Liquidação Provisória por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose CarlosAlvarenga 

Mattos - OAB:62674

 Intimar parte executada referente a decisãi de folha 261.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139369 Nr: 3769-56.2017.811.0028

 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): Reginaldo dos Santos, Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 
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DA CRUZ - OAB:23268/MT

 No caso dos autos, os denunciados encontram-se segregados há mais 

de 180 (cento e oitenta) dias, aguardando o encerramento da instrução 

processual, pelo fato de que a serventia deste Juízo não enviou a carta 

precatória expedida para inquirição de testemunha; além disso, os 

denunciados e sua defesa não deram causa ao excesso de prazo 

ventilado nos autos. Sendo assim, por todo exposto, revogo a prisão 

preventiva decretada em desfavor dos denunciados REGINALDO DOS 

SANTOS e ROBERTO DOS SANTOS.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, 

se por outro motivo não estiverem presos. Comunique-se ao E.TJMT no 

qual tramita o HC acerca desta decisão.Intime-se. Notifique-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139828 Nr: 3952-27.2017.811.0028

 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: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valter Ribeiro de Oliveira, Niracy de 

Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu adgovado constituído, acerca da 

desiganção de audiência de conciliação para o dia 21 de março de 2018, 

às 13:00 horas, bem como do inteiro teor da decisão de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43767 Nr: 856-82.2009.811.0028

 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: Jucinei Cavalheiro, Rozangela Maria Cavalheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 INTIMAR a parte requerente para apresentar contrarrazões, tendo visto a 

juntada de ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142148 Nr: 5003-73.2017.811.0028

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora referente a certidão do oficial ref. 21

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-29.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO ACACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLY DIAS MASSONI OAB - MT0015458A (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o requerido para manifestar acerca do 

pedido de complementação do reclamado à ID 9461878 no prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-29.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDO ACACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLY DIAS MASSONI OAB - MT0015458A (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o requerido para manifestar acerca do 

pedido de complementação do reclamado à ID 9461878 no prazo de 15 

dias. Decorrido o prazo certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-62.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-62.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos, ao arquivo com baixas. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: 

8010023-06.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: AYMORE Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se se AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por ELISANGELA APARECIDA DA SILVA em face 

de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Analisando 

os autos, verificou-se que as partes compuseram acordo extrajudicial 
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datado de 31/01/2018 (Id 11677362), na qual a parte requerida se 

comprometeu ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) na 

conta corrente do patrono do requerente. Consta juntada de comprovante 

de pagamento no Id 11824873. Cumpridas as obrigações estipuladas, a 

extinção da presente demanda, é a medida que se impõe. 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 

art. 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: 8010550-60.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MENDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, conforme 

instrumento acostado aos autos, HOMOLOGO por sentença, a fim de que 

seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, ?b? do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013790-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CAMILA DE MORAES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERY MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADRIANO GIMENES CARDOSO (REQUERIDO)

 

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: 8012754-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BEATRIZ FONSECA DE MORAES GUIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012754-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANGELA BEATRIZ 

FONSECA DE MORAES GUIA 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 8541232, cujos valores 

serão depositados na conta do patrono das partes. E consta comprovante 

de pagamento realizado em 16/03/2017 - Id 8541239. 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: 1000104-78.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARINA CECILIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-44.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANA CORREA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Revisional de Faturas de Água 

Encanada c/c Indenização por Danos Morais proposta por CAETANA 

CORREA DA COSTA SANTOS em face de ÁGUAS DE POCONÉ LTDA. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95, por 

consequência REVOGO pedido liminar deferida. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014769-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 
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0014769-87.2016.811.0028 Polo Ativo: JACIRA LUCIA DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ABERTA A AUDIÊNCIA: verificou-se que a parte reclamada não foi 

formalmente citada dos termos da inicial. Diante disso, com o seu 

comparecimento pessoal se dá por citado pessoalmente nesta 

oportunidade (art. 239, §1º, do NCPC). Na sequencia, proposta de 

conciliação no presente mutirão, que restou frutífero nos seguintes 

termos: a) a empresa requerida pagará ao(à) autor(a) a título de 

indenização por danos morais e materiais, o valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), a serem pagos no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar desta data, mediante depósito em conta corrente do(a) 

procurador(a) da parte reclamante Dr. Giuliano Arakem Silva, CPF n. 

569.468.641-15, conta corrente 192800-7, agencia n. 1216-5, junto ao 

Banco do Brasil S/A, desde que tenha procuração com poderes de 

transigir, receber e dar quitação, devendo a requerida juntar comprovante 

de pagamento nos autos; b) o presente acordo encerra qualquer 

pretensão de qualquer natureza quanto ao fato; c) em caso de 

descumprimento injustificado, haverá aplicação da penalidade de multa de 

10% (dez por cento). DELIBERAÇÕES Assim, opino pela homologação da 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, ?b?, do NCPC. AS 

PARTES DESISTEM EXPRESSAMENTE DO PRAZO RECURSAL. Sem custas 

e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Submeto os autos à MMª. Juíza Dra. Kátia Rodrigues Oliveira 

para apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. A seguir a MMª. 

Juíza proferiu SENTENÇA nos seguintes termos: HOMOLOGO por 

sentença a minuta apresentada pela Juíza Leiga. Tendo em vista que 

ocorreu o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Saem os presentes intimados desta 

decisão. NADA MAIS. Do que para constar lavrei o presente termo que lido 

e achado vai devidamente assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada proposta por 

MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS em face de BANCO 

BONSUCESSO 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. 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: 8012014-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZANE APARECIDA ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 15:40.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017988-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GERTRUDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0017988-11.2016.811.0028 Polo Ativo: PRISCILA GERTRUDES DE 

ARRUDA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9099/95. I ? Fundamentação Em consulta no Sistema PROJUDI 

constatou-se a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, 

pedido e causa de pedir, com a ação proposta de n. 

8017247-29.2016.811.0028 distribuída em 06/07/2016 às 13h59min, 

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 NCPC, 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 NCPC, 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 NCPC), 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. II ? Dispositivo 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 PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos a M.Mª. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013576-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL VICENTE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013576-61.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOANIL VICENTE DA CUNHA 

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 no Id 8602093, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, 

não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas 

as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida 

que se impõe. 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 
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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: 8013573-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013573-09.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ODINIL MARQUES DA 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 no Id 8602093, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, 

não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas 

as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida 

que se impõe. 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: 8013597-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013597-37.2017.8.11.0028 REQUERENTE: CLEONICE DIAS DE SOUZA 

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 no Id 8775022, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, 

não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas 

as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida 

que se impõe. 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: 8013601-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVANIO BORGES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013601-74.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ELISVANIO BORGES DIAS 

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 no Id 8775329, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, 

não houve manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas 

as obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida 

que se impõe. 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: 8013882-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014115-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ASSIS OLIVEIRA FERNANDES (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014115-27.2017.8.11.0028 REQUERENTE: FRANCISCA ASSIS OLIVEIRA 

FERNANDES 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 no Id 8804794, cujos valores serão 

depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias 

do protocolo da minuta. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. 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: 8010370-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SANTOS DA SILVA (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:

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: 

8010370-39.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JESUINO SANTOS DA SILVA 

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 DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA 

movida por JESUINO SANTOS DA SILVA, em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO TV). Analisando os autos e provas 

verificou-se que as partes compuseram acordo extrajudicial datado de 

21/06/2017 (Id 8411416), na qual a parte requerida comprometeu ao 

pagamento no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em depósito 

bancário na conta do patrono da parte requerente. Consta comprovante 

de pagamento e petição demonstrando o cumprimento das obrigações 

entabuladas no acordo (Id 9210913). Assim, entendo estarem cumpridas 

as obrigações, a extinção da presente demanda, é à medida que se impõe. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010045-40.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNESIO ANTONIO PROLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

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 remanescente, 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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011215-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Intime-se o requerente, para querendo, apresente as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014067-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 6 de abril de 2018 as 16:10h.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012754-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BEATRIZ FONSECA DE MORAES GUIA (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)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012754-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROSANGELA BEATRIZ 

FONSECA DE MORAES GUIA 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 8541232, cujos valores 

serão depositados na conta do patrono das partes. E consta comprovante 

de pagamento realizado em 16/03/2017 - Id 8541239. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 
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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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SANTOS DA SILVA (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:

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: 

8010370-39.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JESUINO SANTOS DA SILVA 

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 DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA 

movida por JESUINO SANTOS DA SILVA, em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A (CLARO TV). Analisando os autos e provas 

verificou-se que as partes compuseram acordo extrajudicial datado de 

21/06/2017 (Id 8411416), na qual a parte requerida comprometeu ao 

pagamento no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), em depósito 

bancário na conta do patrono da parte requerente. Consta comprovante 

de pagamento e petição demonstrando o cumprimento das obrigações 

entabuladas no acordo (Id 9210913). Assim, entendo estarem cumpridas 

as obrigações, a extinção da presente demanda, é à medida que se impõe. 

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

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 015/2018 - DF

O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR a Srª. THAIS SILVA CUNHA, brasileira, portadora do RG n°. 

441084308 e CPF n° . 415.548.638-56, para exercer o cargo de Assessor 

de Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta Comarca - Grupo 

Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir da Assinatura do Termo 

de Posse e Exercício , que deverá ser assinado e editado a partir da 

publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte, 2 de março de 2018

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 06/2018/DF

O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc... Considerando que a Comarca está provida de dois Oficiais 

de Justiça para o cumprimento de diligências;

Considerando que um dois Oficiais de Justiça da Comarca encontra-se 

afastados por licença médica;

Considerando os termos 3.3.12 da CNGC, Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar em caráter emergencial o servidor, MAURICIO CASALI, Auxiliar 

Judiciário, matrícula 1476, para exercer cumulativamente ao seu cargo a 

função de Oficial de Justiça ad hoc, excepcionalmente para auxiliar a 

Oficial Anelise Grun, no cumprimento da Carta Precatória Código 40513, 

oriunda da Terceira Vara Civel da Comarca de Rondonópolis MT, enquanto 

durar os trabalhos referente ao sequestro e remoção de 36.219 sacas de 

soja de 60 kg cada.

Publique-se. Registre-se, remetendo-se cópia desta ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 02 de março de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 2224-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vítor Henrique Busaquera Macedo da Silva, 

representado por Katiane Apª Busaquera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, REJEITO a 

justificativa apresentada pela parte executada e, desde logo, DETERMINO 

o protesto do pronunciamento judicial, bem assim a inscrição do devedor 

no cadastro de inadimplentes (SERASA), o que faço com fundamento no 

art. 528, § 1º e 8º, do CPC.Intime-se a parte exequente para que promova 

os atos expropriatórios que entender de direito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 1º de março de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24912 Nr: 486-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Jonas Coelho da Silva - OAB:5706/MT, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Com efeito, com a adoção de tal entendimento, resta dispensada 

qualquer tentativa de intimação dos executados para o cumprimento da 

sentença, de modo que transcorrido o prazo para pagamento voluntário do 

débito, deve desde logo incidir a multa e honorários do art. 523, § 1º, do 

CPC, bem assim autorizar-se que o exequente promova os atos 

expropriatórios que lhe competirem.Com isso, rejeito o pedido formulado 

pela parte exequente e desde logo determino que a mesma, no prazo de 

10 (dez) dias, promova os atos executivos necessários à satisfação do 

crédito, independentemente de nova intimação dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102105/3/2018 Página 429 de 466



executados.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 1º de março de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 38787 Nr: 2937-50.2017.811.0019

 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: Izaias Rodrigues de Azevedo

 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:

 [...]. Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da sentença.Por 

oportuno, determino a realização de estudo social na residência da parte 

autora, a fim de aferir suas condições socioeconômicas, bem como a de 

seus familiares. Nesta oportunidade, desde já NOMEIO a Assistente Social 

deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize a perícia 

socioeconômica na residência da parte autora, respondendo aos quesitos 

apresentados, a fim de avaliar as reais condições para obtenção do 

benefício ora pleiteado. Com a juntada do laudo socioeconômico, 

INTIME-SE a parte autora e o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal, 

com a remessa dos autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 1º de 

março de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40098 Nr: 251-51.2018.811.0019

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Tomczak Turek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atanázio Turek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.Ademais, CONDENO a parte 

autora em custas processuais. Remetam-se os autos à Contadoria deste 

Juízo, para fins de apuração de eventuais valores devidos à título de 

custas e taxas judiciárias.Em seguida, intime-se a parte autora para 

recolhimento.Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas 

necessárias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 1° de março 

de 2018.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29010 Nr: 618-46.2016.811.0019

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio das Antas S/A, Usiagropar 

Capital Ltda, Companhia Açucareira Vale do Rosário, Alebisa Empreend e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tias fundamentos de fato e de direito, ACOLHO 

os embargos à execução fiscal oposto por AGROPECUÁRIA RIO DAS 

ANTAS S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de 

declarar a nulidade da execução fiscal tombada sob o Cód. 29010, que 

tramita nesta Comarca, o que faço com fundamento no art. 803, I do 

Código de Processo Civil.Condeno a Embargada ao pagamento de de 

custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro no montante 

de 10% (dez por cento) do proveito econômico da causa ( art. 85 § 3º, I, 

do CPC).Deixo de promover a remessa necessária por aplicação do 

disposto no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.Translade-se a 

presente decisão aos autos da Execução Fiscal, enviando-a à 

conclusão.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 1º de março 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26391 Nr: 1014-57.2015.811.0019

 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: Terezinha Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYESLER AUTOMÓVEIS BRASIL 

LTDA, Paloma Distribuidora de Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Bins Gomes da 

Silva - OAB:149.947-MG, Christofer dos Reis Silva - 

OAB:131.550-MG, Domitila Assis Chaves dos Santos - 

OAB:152.483-MG, João Dácio de Souza Pereira Rolim - 

OAB:822-A-MG, Karina Rachela Di Blasio - OAB:153.983-MG, Lívia 

Furtado Borges - OAB:135.846-MG, Luciana Goulart Ferreira - 

OAB:64.554-MG, Luis Felipe Bernardes Dib - OAB:98.632-MG, Luis 

Felipe Bernardes Sá Teles - OAB:98.632-MG, Mateus Carvalho 

Soeiro - OAB:146.410-MG, Patrícia Piló Bittencourt Redig - 

OAB:76.584, Pollyana da Silva Alcântara - OAB:122.231-MG, Roberta 

Ribeiro Alexandre - OAB:81.415-MG, Stephanie de Lucca Ozores - 

OAB:118.228-MG, Ticiane Moraes Franco - OAB:89.966-MG

 Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, DETERMINO 

à parte requerida que promova, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento 

total dos honorários periciais fixados, sob pena de preclusão da produção 

da prova pericial.Uma vez recolhido o montante referente aos honorários, 

intime-se o expert para que designe data para o início dos trabalhos, 

expedindo-se o respectivo alvará relativo a 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários arbitrados.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 1º de março 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27828 Nr: 195-86.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C T ANGELO ME, Claudivino Thomaz Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8.066 MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029-MT

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29411 Nr: 730-15.2016.811.0019

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

TRABALHO

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

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Bento Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34416 Nr: 896-13.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca da correspondencia devolvida. /git/.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37150 Nr: 2155-43.2017.811.0019

 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: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 [...].Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência de crédito a favor da parte autora em em face 

da parte requerida, decorrente do Contrato Público n.º 53/2014 e 

respectivo aditivo;Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação.Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 1º de março de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 405-69.2018.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Santana de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária para restabelecimento de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, proposta por EUCLIDES 

SANTANA DE ALMEIDA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. 

Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta 

Maior, RECEBO a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC.No que tange ao pleito de tutela de urgência, a parte autora pugna 

pela concessão quando da realização de perícia médica. Posto isto, 

entendo que a análise do referido pleito deverá ser postergada para 

quando da chegada do laudo pericial e manifestação das partes. Com 

efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 387-48.2018.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Herculano Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária para fins de conversão de 

auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez, 

proposta por JOSÉ HERCULANO NETO, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos 

do processo em epígrafe.Considerando os documentos acostados aos 

autos pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos 

legais. Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da 

Carta Maior, RECEBO a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC.No que tange ao pleito de tutela de urgência, a parte autora pugna 

pela concessão quando da realização de perícia médica. Posto isto, 

entendo que a análise do referido pleito deverá ser postergada para 

quando da chegada do laudo pericial e manifestação das partes. Com 

efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar aos Juízes Federais e 

aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou acidentária, nas 

ações judiciais que visem à concessão de benefícios de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam de prova 

pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 34405 Nr: 886-66.2017.811.0019

 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: Leonardo de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi - OAB:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença a LEONARDO DE 

OLIVEIRA, (NB 6068836685), desde a data fim do benefício, com início de 

pagamento a partir desta sentença.[...].Intime-se a parte autora e em 

seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos Gaúchos/MT, 1º de 

março de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27293 Nr: 1346-24.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Tadeu da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Novo 

Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Simionatto - OAB:14577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27295 Nr: 1348-91.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Novo 

Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Simionatto - OAB:14577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27290 Nr: 1344-54.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando José Ferreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Novo 

Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Simionatto - OAB:14577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT

 DECISÃO

Vistos.

Tendo em vista o requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO 

a intimação dos executados, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o 

montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas 

respectivas impugnações.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40167 Nr: 267-05.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edércio Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Amate -ME, Ademir Amate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Youssef Sayah El Atyeh - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora a fim de providenciar a diligência, para 

cumprimento do ato de intimação pelo Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40297 Nr: 341-59.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genival Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amádio Fernandes Lima 

- OAB:4037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para providenciar a diligência, a fim de dar 

cumprimento no ato de penhora e demais atos executórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7671 Nr: 826-79.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-APdG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC, MCRdA, PLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, José Gomes Ferreira Neto - OAB:6.508/MT, Luiz 

Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT, Raquel Cristina R. Bleich - 

OAB:7655/MT, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, Tatiane 

Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ampélio Parzianello - 

OAB:45547, Cristiane Pagnoncelli de Godoy - OAB:31143/PR, 

Defensoria Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, 

Moacir Luiz Gusso - OAB:11592

 Certifico que intimo o requerente, na pessoa do seu advogado, nos 

termos do art.388, parágrafo único da CNGC/MT, para providenciar o 

recolhimento das custas da Carta Precatória nesta Comarca e Distribuição 

da mesma no Juízo deprecado, as quais se encontram em Cartório 

aguardando as referidas providências ou retirá-la em Cartório, 

comprovando sua distribuição em 30(trinta)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40402 Nr: 406-54.2018.811.0019

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz José Constant

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária para restabelecimento de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, proposta por LUIZ JOSÉ 

CONSTANT, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.No que tange ao 

pleito de tutela de urgência, a parte autora pugna pela concessão quando 

da realização de perícia médica. Posto isto, entendo que a análise do 

referido pleito deverá ser postergada para quando da chegada do laudo 

pericial e manifestação das partes. Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 656-24.2017.811.0019

 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: Ercília Araújo Coelho, Otaviano Silva Coelho "Espólio" 

representado por Edileusa Araújo Coelho Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimag-Guimarães Máquinas Agrícolas Ltda, 

representada por Eloir José Sabbi e José Augusto Severino Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alberto Rocha 

Gonçalves - OAB:PR-42330, Melina Girardi Fachin - OAB:4356/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGERIO DOS REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617

 Vistos.

Inicialmente, quanto ao pedido de produção de prova pericial, tenho que se 

mostra, a priori, impertinente, mormente porque os elementos probatórios 

até então coligidos aos autos dão conta de que há identidade entre a área 

objeto de reinvindicação pela parte autora e aquela objeto de apropriação 

pela parte requerida. Com isto, INDEFIRO o pedido de produção de prova 

pericial.

Por conseguinte, visando dar regular prosseguimento ao feito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 2018 às 

16h30min.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 413-46.2018.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Benedita Sales Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou 

Concessão de Aposentadoria por Invalidez, proposta por RUTE BENEDITA 

SALES MARTINS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.No que tange ao 

pleito de tutela de urgência, a parte autora pugna pela concessão quando 

da realização de perícia médica. Posto isto, entendo que a análise do 

referido pleito deverá ser postergada para quando da chegada do laudo 

pericial e manifestação das partes. Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 411-76.2018.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leci Brito do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária de concessão de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, proposta por LECI BRITO DO 

NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.No que tange ao 

pleito de tutela de urgência, a parte autora pugna pela concessão quando 

da realização de perícia médica. Posto isto, entendo que a análise do 

referido pleito deverá ser postergada para quando da chegada do laudo 

pericial e manifestação das partes. Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que:I - ao 

despacharem a inicial, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 412-61.2018.811.0019

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Loudes Oliveira de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação Previdenciária de concessão de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, proposta por MARIA DE LOURDES 

OLIVEIRA DE SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. 

Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta 

Maior, RECEBO a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC.No que tange ao pleito de tutela de urgência, a parte autora pugna 

pela concessão quando da realização de perícia médica. Posto isto, 

entendo que a análise do referido pleito deverá ser postergada para 

quando da chegada do laudo pericial e manifestação das partes. Com 

efeito, visando dar regular processamento ao feito, imperiosa a 

observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do Conselho 

Nacional de Justiça, vejamos: Art. 1º Recomendar [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23985 Nr: 114-74.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Possumato Alcântara, Oscar Frenzel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão retro, initme-se a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40399 Nr: 403-02.2018.811.0019

 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: Geraldo Madeira de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Agropecuária Novo 

Horizonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Simionatto - OAB:14577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 403-02.2018.811.0019

Código nº 40399

Vara Única

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, proposta por GERALDO MADEIRA DE 

AGUIAR em face de COOPERNORTE – COOPERATIVA MISTA 

AGROPECUÁRIA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, estando, ainda, em conformidade com a determinação 

posta nos artigos 320 e 700, ambos do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça porquanto restaram 

evidenciados os requisitos legais necessários.

Expeça-se o mandado de citação para cumprimento do pagamento, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (art. 701, CPC), anotando-se 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra com a obrigação, ficará isento 

de custas (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, CPC).

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40408 Nr: 407-39.2018.811.0019

 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: Gustavo Angelo Rebouças Pasin, representado por 

Cristiane Rebouças Nascimento Pasin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir José Pasin "De Cujus"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 Processo Eletrônico nº 407-39.2018.811.0019

Código nº 40408

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de Arrolamento de Bens em que figura como autor da herança 

EDIR JOSÉ PASIN, devidamente qualificado nos autos, falecida em 07 de 

janeiro de 2018, conforme certidão de óbito anexa.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial para fim de processar o presente procedimento de 

arrolamento de bens.

DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, por se encontrarem presentes 

os requisitos legais necessários.

DESIGNO como inventariante CRISTIANE REBOUÇAS NASCIMENTO PASIN, 

independentemente de assinatura de termo compromisso (art. 664, 

“caput”, CPC).

Havendo herdeiro incapaz, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação.

Não se insurgindo o Ministério Público quanto ao plano de partilha, 

intime-se o inventariante para que traga aos autos a prova de quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio (art. 664, § 5º, CPC).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 1º de março de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20272 Nr: 535-69.2012.811.0019

 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 Goreti Buchelt Mota

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O, Rafael Severo de Lemos - OAB:Mat. 1963253

 Processo n.º 535-69.2012.811.0019

Código n.º 20272

Vara Única

 Vistos.

Intimem-se as partes exequentes, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, deem prosseguimento ao processo, promovendo as 

diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 27 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20270 Nr: 533-02.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selvino Ramos de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:15224/O

 Processo nº 533-02.2012.811.0019

Código nº 20270

Vara Única

 Vistos.

Determino a remessa dos autos à Contadoria deste Juízo para fim de 

elaboração de cálculo nos exatos lindes da sentença outrora proferida.

Com a juntada aos autos da respectiva planilha, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos /MT, 28 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13750 Nr: 228-18.2012.811.0019

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela do Nascimento, Rosileni Otto do 

Nascimento, Maria Roseli Otto do Nascimento, Rosivana do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 Processo nº 229-18.2012.811.0019

Código nº 13750

Vara única

Vistos.

À vista do teor do documento de fl.76, intime-se a defensoria para 

requerer o que de direito no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9900 Nr: 59-36.2009.811.0019

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMeCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Jenz Prochnow Junior - OAB:5432/MT, João 

Gonçalo de Moraes Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Processo nº 59-36.2009.811.0019

Código nº 9900

Vara única

Vistos.

À vista da oposição de exceção de pré-executividade, intima-se a parte 

exequente para se manifestar no prazo de 30 dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35204 Nr: 1282-25.2012.811.0017

 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): Filemon Gomes Costa Limoeiro, Cleber Silverio 

de Freitas, Waldmar M Sousa - ME, Domingas Barreira dos Santos, 

Marinalva Ferreira Aguiar - Comércio, Sheily Franco Feitosa - Comércio, 

Domingos Fernandes Goes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Rodrigues Costa 

Limoeiro - OAB:15309/MT

 Autos ID N.º 35204

Vistos.

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as e/ou, se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 11 de outubro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40343 Nr: 969-93.2014.811.0017

 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: Morumbi Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR Cerrado Sementes LTDA, Comercio 

de Sementes Bioseeds LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gutemberg do Monte Amorim 

- OAB:33.567/GO, Rodrigo de Almeida Távora - OAB:OAB/RJ 99.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 20 de abril de 2018, às 13:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41572 Nr: 2039-48.2014.811.0017

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VS, ORdS, SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA DA SILVA, Cpf: 70299663175, 

Rg: 2576567-1, Filiação: Luzeni Cardoso Soares da Sislva e Martiniano 

Oliveira da Silva, data de nascimento: 08/06/1987, brasileiro(a), natural de 

Conceição do Araguaia-PA, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do todo exposto, presentes os requisitos do artigo 42 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido de adoção de Sophia da Silva, em 

favor de Verginia Scariot e Otaviano Rodrigues da Silva, destituindo, como 

consectário lógico desta decisão, Adriana da Silva, do poder familiar com 

relação à menor, que passará a se chamar SOPHIA MELLANIA SCARIOT 

RODRIGUES. Determino:a)Cancelamento do registro da menor Sophia da 

Silva, com abertura de novo registro, constando o novo nome, SOPHIA 

MELLANIA SCARIOT RODRIGUES;b)Inscrição do nome dos adotantes 

como pais, bem como o nome de seus ascendentes;c)Não poderá constar 

nas certidões do competente ofício nenhuma observação sobre a origem 

do ato;Transitada em julgado, expeça-se mandado de registro da presente 

decisão, com os requisitos do artigo 47 do ECA, após arquive-se o 

presente observando as anotações de estilo.Sem custas, nos termos do 

art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Notifique-se o 

Ministério Público.Às providências.São Félix do Araguaia – MT, 30 de maio 

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, Flávio Sousa Nogueira, 

digitei.

São Félix do Araguaia, 28 de novembro de 2017

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13051 Nr: 1917-16.2006.811.0017
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 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: Mário Quirino da Silveira, Ignês Jacinto Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Fontoura Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIAGABINETE DA 2.ª VARACódigo 13051DecisãoVistos em 

correição.Indefiro o pedido da requerida para que o pagamento dos 

honorários periciais seja suportado somente pela parte autora (fls. 

867/873). Ainda que o artigo 82, §1.º, do CPC atribua a incumbência ao 

autor de adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz 

determine de ofício, diante da existência de pedido contraposto, os 

honorários periciais deverão ser rateados pelas partes.Destarte, as 

partes controvertem quanto ao exercício da posse na área objeto da ação. 

Considerando que as alegações e elementos apresentados pelos autores 

e requerida não tiveram o condão de demonstrar o local exato da posse 

supostamente turbada. Considerando que para uma parte afastar a 

pretensão da outra é necessário a delimitação da área em litígio e a 

definição do seu possuidor, assim como a existência e possível data da 

turbação. Conclui-se que o resultado da perícia é do interesse de ambas 

as partes, de modo que incumbirá a cada uma delas adiantar o pagamento 

de metade dos honorários periciais. ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIAGABINETE DA 2.ª 

VARALado outro, a parte autora manifestou-se nos autos requerendo a 

intimação do perito nomeado para que apresentasse uma nova proposta 

de honorários, sob o argumento de que o trabalho deverá se pautar 

somente na área em disputa, e não sobre a área total das partes (fls. 

876). Intimado, o perito nomeado apresentou explicações e proposta de 

redução dos honorários periciais (fls. 884/885).Em vista disso, intimem-se 

as partes para manifestarem sobre as informações prestadas pelo perito 

e se concordam com a nova proposta de honorários declinada às fls. 

884/885, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se.Intime-se.Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 28/02/2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32817 Nr: 1509-49.2011.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAS, EPL, VFNS, LCdNV, JRS, GVdF, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPCdSFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 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.: 32836 Nr: 1529-40.2011.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAS, ELP, VFNS, LCdNV, JRS, GVdF, CJAdSeO, ASB, 

AFdS, RNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPCdSFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32878 Nr: 1575-29.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylan dos Reis Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID N.º 32878

Vistos em correição, etc.

Considerando que até a presente data não foi colhido o interrogatório do 

Réu, DESIGNO audiência para tal finalidade a ser realizada no dia 24 de 

maio de 2018, às 16h30min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo o Sr. Gestor realizar as intimações necessárias, com a devida 

antecedência.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 27 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34037 Nr: 55-97.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público em São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquir Ferreira Nascimento Silva, Joseane 

Robistein Schumaher, Acácio Alves Souza, Elson Leal Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Schumaher Ale - 

OAB:273516-SP, Ian Luiz Silva e Silva - OAB:159510/RJ, Mauro 

Márcio Dias Cunha - OAB:5.391-MT, Ulisses Rabaneda - 

OAB:8948-MT

 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.: 138101 Nr: 1317-09.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Borges do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 
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Defensoria Pública, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a D. 

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.: 142269 Nr: 298-31.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALB, LBG, LGB, AGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 142269

Vistos em correição, etc.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 27 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135684 Nr: 1964-38.2016.811.0017

 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: BMAAdS, PMAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34044 Nr: 62-89.2012.811.0017

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edi de Oliveira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Produtores Rurais Área Suiá 

Missu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliano Bergamasco - 

OAB:49596, Rony Cesar Bergamasco - OAB:41599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 34044

 Vistos em correição.

 Conforme se verifica no Alvará acostado aos autos à fl. 53, o valor 

depositado a título de caução foi liberado ao requerente por meio de T.E.D 

na conta corrente fornecida às fls. 51/52, em 19/11/2015.

 Assim, considerando que o presente feito atingiu seu desiderato, tendo a 

r. sentença transitado em julgado (fl. 44).

 DESAPENSEM-SE os presentes autos e, em contínuo, ARQUIVEM-SE com 

as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 28 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37313 Nr: 1220-48.2013.811.0017

 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: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Autos ID N.º 37313

Vistos em correição, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 113, uma vez que cabe a parte realizar o 

necessário para a obtenção do extrato ou justificar a impossibilidade de o 

fazer.

Considerando que já foi apresentada peça impugnativa da contestação, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 27 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140649 Nr: 2860-47.2017.811.0017

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 

bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC).Findo 

o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem se 

consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário.VI - Cite-se a parte ré, na 

forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) 
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dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 344).VII – Faça 

constar do mandado que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

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

respectivos documentos sob pena de aplicação de multa diária.VIII - 

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código Processo Civil e 

requisitar reforço policial, arrombamento.Atente-se a Serventia para que 

todas as intimações dos atos processuais sejam publicadas 

exclusivamente em nome dos procuradores, Drs. José Lidio Alves dos 

Santos (OAB/SP nº. 156187) e ROBERTA BEATRIZ NASCIMENTO 

(OAB/GO Nº. 42915), procedendo as devidas anotações no sistema e na 

capa dos autos.Ademais, que todas as comunicações relativas ao veículo 

objeto da presente liminar, sejam realizadas em nome dos procuradores, 

conforme requerido na inicial.Intime-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139524 Nr: 2156-34.2017.811.0017

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IV - Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o 

bem objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a 

partir de quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do 

disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, 

efetivada a medida, no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de 

busca e apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o 

pagamento das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos 

contratuais, bem como as vincendas (quitando o contrato), custas 

processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor 

devido atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, 

NCPC).Findo o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva 

do bem se consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário.VI - Cite-se a 

parte ré, na forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 

15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 

344).VII – Faça constar do mandado que o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos sob pena de aplicação de multa diária.VIII - 

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código Processo Civil e 

requisitar reforço policial, arrombamento.Atente-se a Serventia para que 

todas as intimações dos atos processuais sejam publicadas 

exclusivamente em nome do procurador, Dr. Pedro Roberto Romão 

(OAB/SP nº. 209.551), procedendo as devidas anotações no sistema e na 

capa dos autos.Ademais, que todas as comunicações relativas ao veículo 

objeto da presente liminar, sejam realizadas em nome do procurador, 

conforme requerido na inicial.Intime-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 2268-71.2015.811.0017

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. N° 132575

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de RICARDO 

MARIANO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 38/41, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo, com a consequente extinção da ação.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 38/41, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 38/41, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 23 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134796 Nr: 1327-87.2016.811.0017

 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: J P LIMA & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISTAD COMUNICACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Romoff - OAB:

 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 D. 

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.: 141987 Nr: 131-14.2018.811.0017

 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: MLdSS, YKLR, AILR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte requerida para comparecer a Audiência de 

Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC. INTIME-SE a 

parte autora, na pessoa do seu defensor, para que compareça na 

audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE advertir a parte 

requerida que caso compareça ou não compareça na audiência 

designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por 

petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 

335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será 

decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(art. 344). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia/MT, 28/02/2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132648 Nr: 2312-90.2015.811.0017
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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: Iracy Rainara Rodriguês Martins Dias, ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Marim Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 Autos ID Nº 132648

Vistos em correição, etc.

Considerando que o presente feito até a presente data não foi submetido a 

tentativa prévia de conciliação, consoante a normativa de solução de 

conflitos idealizada pelo atual códex processual civil, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132681 Nr: 2328-44.2015.811.0017

 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: Marcos Marinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Stefania Santos Duarte, Luciano 

Eduardo Faria de Lima Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Glória Ribeiro Dias São José - OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:21035/O

 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 D. 

Advogada Glória Ribeiro Dias São José, OAB n° 20.220 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.: 1780 Nr: 61-90.2001.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umberto Pereira Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 414 do CPP, julgo improcedente a pretensão 

esculpida na denúncia, para o fim de impronunciar o acusado UMBERTO 

PEREIRA VAZ, pelo delito de homicídio (art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c 

artigo 211, ambos do CP, observados no termo da lei 8.072/90, todos com 

o artigo 29, caput e 69 (concurso material), ambos do Código Penal), 

extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.II. Intime-se o Réu.III. 

Cientifique-se o d. representante do Parquet e o d. Advogada.IV. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.V. Cumpra-se expedindo o necessárioSão Felix do 

Araguaia, 22 de fevereiro de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32496 Nr: 1152-69.2011.811.0017

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Filho Bandeira Cruz, José Aparecido de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do 

Araguaia - SICREDI ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciliane Guerra da Silva - 

OAB:15011-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:6171MS 9708-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°, c/c inciso V do artigo 77, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas, eis que o feito tramita sob o palio da justiça 

gratuita.Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.São Félix do Araguaia - MT, 22 

de fevereiro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42777 Nr: 66-24.2015.811.0017

 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: LDAR, GARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 42777

Vistos em correição, etc.

Desentranhem-se a petição de fls. 44/54 e proceda a sua Distribuição, 

como sendo “Execução de Alimentos”.

Consoante denota-se da nova normativa do atual Código de Processo 

Civil, em seu art. 528, §8°, é inadmissível a prisão do executado, devendo 

seguir o rito da penhora.

Dessa forma, nos autos executivos que serão distribuídos, determino a 

citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

No mais, cumpra-se na integralidade a decisão de fls. 43.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 22 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142039 Nr: 173-63.2018.811.0017

 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): Jean Carlos Lins de Castro - ME, Jean Lins de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 142039Vistos em correição, etc.Cite-se a parte Executada 
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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.: 141999 Nr: 139-88.2018.811.0017

 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): Jean Carlos Lins de Castro - ME, Jean Lins de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 141999Vistos 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.: 140609 Nr: 2842-26.2017.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanusa da Silva Matos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordânia Barcelos da Silva - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. N° 140609

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por M2 Comércio e Distribuidora 

de Peças LTDA em face de Vanusa da Silva Matos ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 36/37, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo, com a consequente extinção da ação.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 36/37, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 36/37, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 22 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142037 Nr: 172-78.2018.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Alves de Oliveira Filho, Lazaro Alves 

de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 142037

Vistos em correição, etc.

I - Cite-se na forma requerida a parte devedora para, em 05 (cinco) dias, 

pagar o débito ou nomear bens à penhora, na forma da Lei Nº. 6.830/80 

(LEF), sob pena de constrição judicial. Caso venha desacompanhado de 

peças indispensáveis para o cumprimento da citação intimem-se o 

exequente para que instrua no prazo legal.

II - Caso volte negativa a correspondência, intime-se o Exequente para se 

manifestar.

III - Não havendo pagamento nem nomeação de bens, desde que citado o 

executado, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

IV - Para pronto pagamento fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito.

V - Devidamente citado e o devedor solicitar o cálculo, encaminhe-se os 

autos ao contador para elaboração da conta e, efetuando o preparo das 

custas e/ou principal, manifeste-se o credor em 05 (cinco) dias.

VI - Se forem oferecidos bens à penhora, no prazo legal, diga a parte 

exequente, em 05 (cinco) dias, e, caso concorde com o bem indicado, 

faça prova a parte executada da propriedade da coisa dada em garantia. 

No caso de haver discordância, indique outros bens sobre os quais possa 

recair a constrição judicial e expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação e/ou de arresto.

VII - Não sendo opostos embargos, ao cálculo do débito.

VIII - Efetivada esta, lavre-se auto e intime-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, em 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.

IX - Sendo opostos embargos, voltem conclusos desde logo.

X - Intimações e diligências necessárias.

São Félix do Araguaia - MT, 22 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132477 Nr: 2198-54.2015.811.0017

 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: Gerzilene da Fonseca Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 132477

Vistos em correição, etc.

Considerando a certidão do Oficial de Justiça de fls. 84, bem como não 

vislumbrar a necessidade de se realizar Auto de Constatação no presente 

feito, determino a apresentação de alegações finais pelas partes, 

sucessivamente, iniciando-se pela parte autora, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, com ou sem as alegações finais, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos para prolação da sentença.

Intimem-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia- MT, 23 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13039 Nr: 1912-91.2006.811.0017

 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: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Lopes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Preconiza o artigo 17, § 8º da LIA que o juiz rejeitará a ação quando 

estiver convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Portanto, o juiz 

somente rejeitará a inicial quando restar comprovado, indubitavelmente, a 

temeridade da ação em razão da manifesta inexistência de qualquer indício 

da prática de improbidade. Nesse diapasão: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE 

RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR - NÃO CABIMENTO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSÃO EM AGRAVO RETIDO - 

AFASTADA - MÉRITO - PRETENDIDA REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL NOS 

TERMOS DO ARTIGO 17, §8º DA LEI 8.429/1992 - IMPOSSIBILIDADE - 

PROFISSIONAL MÉDICO - QUESTÕES TÉCNICAS - AUSÊNCIA DE PROVAS 

SEGURAS A AFASTAR O PRÓGNÓSTICO DE IMPROBIDADE - 

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. É incabível a 

retenção do agravo de instrumento contra decisão de recebimento da 

ação de improbidade, pois se trata de questão a ser decidida no 

transcurso do processo, sendo evidente a lesão processual já presumida 

no art. 17, §10 da Lei 8.429/92. O recebimento da petição inicial da ação 

que objetiva averiguar atos de improbidade administrativa deve observar 

elementos mínimos de determinada suposição, devendo a questão 

meritória ser apurada no amplo espaço do processo de conhecimento. (AI 

92954/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) No presente caso, necessário se faz o prosseguimento da 

ação para melhor se aferir os fatos aqui narrados. Destarte, não estando 

este Juízo convencido da inexistência do ato de improbidade ou da 

improcedência da ação, recebo a petição inicial e determino a citação do 

requerido para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de revelia (art. 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92 c/c. art. 335, CPC), 

por haver indícios da existência do ato de improbidade administrativa. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 132856 Nr: 21-83.2016.811.0017

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Autos ID N.° 132856.

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Magistrado titular da Vara encontra-se regularmente afastado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 04/04/2018 às 16:10min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

De Porto Alegre do Norte – MT para São Félix do Araguaia/MT, 14 de junho 

de 2017.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 132856 Nr: 21-83.2016.811.0017

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Certifico que compareceu nesta secretaria a Senhora DINAIR DANTAS 

ROCHA, Mãe e Representante do Menor Infrator LAIRTON ROCHA 

MILHOMEM saindo devidamente intamada de audiência redesignada para o 

dia 04/04/2018 às 16:10min (MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 132856 Nr: 21-83.2016.811.0017

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Certifico que compareceu nesta secretaria o RÉU LAIRTON ROCHA 

MILHOMEM saindo devidamente intamada de audiência redesignada para o 

dia 04/04/2018 às 16:10min (MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136691 Nr: 218-04.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - OAB:16964

 Autos ID N.º 136691

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelo Réu (fls. 41/45), constato que não 

foram arguidas preliminares e/ou exceções e, ainda, não encontram-se 

presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia nos termos em que apresentada e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/04/2018, às 13h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 
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acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive 

Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 14 de agosto de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35096 Nr: 1162-79.2012.811.0017

 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: SFG, DdSG, FdSG, LdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls.47, designo a coleta do material genético 

para realização do exame de DNA para o dia 30/03/2018, às 17:00 horas 

(MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45576 Nr: 1788-93.2015.811.0017

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdO, GPRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

combinado com o artigo 775, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, eis que a exequente é beneficiária 

da Assistência Judiciária gratuita.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.São Félix do Araguaia/MT, 09 

de fevereiro de 2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43490 Nr: 562-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Henrique Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Simone 

Alves da Silva - OAB:6835/TO

 Autos ID N.º 43490

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 25/09/2018, às 

14h30min (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, 01/03/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34754 Nr: 809-39.2012.811.0017

 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: Doralice Ferreira da Silva

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

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

OAB:12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e legislação vigente, impulsiono os autos com o fito 

de intimar a Requerente a impugnar contestação retro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135034 Nr: 1502-81.2016.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID Nº 135034

Vistos.

Considerando que o presente feito até a presente data, não foi submetido 

a tentativa de conciliação, embora determinado anteriormente, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 26 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 88-05.2003.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público em São Félix do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomyr da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eusébio Ferreira Freitas - 

OAB:14.665

 Autos n. 88-05.2003.811.0017 – Cód. 4930

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Waldomyr da Silva Cruz

Processo da Meta 2.

Vistos em correição, etc.

Haja vista, o acusado possuir advogado regularmente constituído aos 

autos, este se quedou inerte quanto à apresentação das alegações finais, 

conforme certidão de fl. 676.

Assim sendo, intime-se pessoalmente o denunciado, no endereço 

fornecido à fl. 661 para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir novo 

advogado ou comprovar sua condição de hipossuficiente.

 Havendo insuficiência de recursos por parte deste, nomeio o Doutor 

defensor Público que oficia nesta Comarca para apresentar alegações 

finais.

Cumpra-se com URGÊNCIA, pois, trata-se processo de Meta 02.

São Félix do Araguaia/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida
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Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39120 Nr: 2821-89.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 39120

 Decisão

Vistos em correição, etc.

Defiro o pedido formulado na petição retro.

Proceda-se a busca de veículos registrados em nome da parte executada 

junto ao Renajud, cujo resultado seguirá anexo a este.

Havendo localização de veículos, determino a inclusão de restrição de 

transferência em relação a tantos quantos baste para quitação do débito, 

devendo ser procedida à penhora dos mesmos mediante termo nos autos, 

intimando-se a executada para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Tomadas todas as providências acima consignadas, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender 

de direito.

São Félix do Araguaia – MT, 26/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42863 Nr: 138-11.2015.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Merquíades Barros

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão judicial à fl. 78, impulsiono o feito com o fim de abrir 

vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do cálculo judicial acostado à fl. 71.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137197 Nr: 616-48.2017.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Cavalcante Luz

 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:

 Nos termos da CNGC e legislação vigente, impulsiono os autos com o fito 

de intimar a Requerente a impugnar a contestação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42870 Nr: 145-03.2015.811.0017

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Campos Montel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão judicial à fl. 62, impulsiono o feito com o fim de abrir 

vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do cálculo judicial acostado à fl. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32246 Nr: 888-52.2011.811.0017

 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: Bibiana Rodrigues da Silva

 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:

 Em atenção à decisão judicial à fl. 121, impulsiono o feito com o fim de 

abrir vistas às partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do cálculo judicial acostado às fls. 123-123verso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 2610-58.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Código N.º 31381

Vistos.

 Haja vista o encerramento da fase instrutória, intime-se a Defesa para 

apresentação de alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 18 de maio de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1159-61.2011.811.0017

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320-B, Marcos Roberto Braz Silva - OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Intime-se a parte exequente para que informe se houve a transferência 

do valor bloqueado, conforme deferido à fls. 55, bem como para que se 

manifeste requerendo oque entender de direito.

Cumpra-se.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 17/01/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138132 Nr: 1344-89.2017.811.0017

 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: José Franco Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Silvestre Horn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º _____________

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 
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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, 28/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141051 Nr: 3103-88.2017.811.0017

 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: Espólio de Sebastião Sousa Ribeiro, Aldenora da 

Conceição Ribeiro, Espólio de João Siqueira Ribeiro, Luis Pereira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincoln Junqueira Azevedo Netto, Renata 

Amendola Gurgel do Amaral Junqueira de Azevedo, Oscar de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 562 do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a liminar pleiteada, para o fim de conceder a 

manutenção dos autores na posse do imóvel descrito na inicial (Fazenda 

Dois Irmãos - matrícula n° 12.954 – fls. 39). Por conseguinte, determino 

que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato espoliativo ou 

turbativo na posse que a parte autora exerce sobre referida área - 

Fazenda Dois Irmãos (matrícula n° 12.954), sob pena de, assim não o 

fazendo, incorrer em multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o 

limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para o caso de descumprimento 

da ordem e sem prejuízo da resposta criminal à transgressão da ordem 

judicial.Expeça-se o Mandado Cominatório, que deverá ser cumprido em 

diligência, com reforço policial, se necessário for, cabendo ao executor da 

Ordem Judicial, todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se, o quanto possível, o conflito com os 

requeridos.Caso haja necessidade de reforço policial, requisite-se 

mediante ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca.Cite-se a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após a contestação, intimem-se os requerentes para, em igual prazo, 

impugnar contestação.Ultrapassados os prazos, com ou sem 

m a n i f e s t a ç ã o ,  t o r n e m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

anál ise.Cumpra-se. Int imem-se.Expeça-se o necessár io .  À s 

providências.São Félix do Araguaia – MT, 02 de março de 2018.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 13/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando que a servidora Silvana Regina Carreiro, matricula 4070, 

designada para exercer a função de Gestora Geral, irá usufruir 2 0(vinte) 

dias de férias referente ao exercício de 2016/2017, no seguinte período de 

05/03/2018 a 24/03/2018.

 RESOLVE:

 I – DESIGNAR a servidora Marcia Kusther Preisigke Boascivis, matrícula 

8870, para Exercer a Função de Gestor Geral Substituto, em face do gozo 

de 20(vinte) dias de férias, no período de 05/03/2018 a 24/03/2018.

 II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Pagamento do E. 

Tribunal de Justiça.

 Rio Branco/MT, 02 de março de 2018.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juiz Substituta e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-94.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LUIZ DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA 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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - MT0021373A 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: 26/04/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000027-94.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

21.046,46; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - MT0021378A 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: 26/04/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000031-34.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000083-64.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PERTELE CHUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 RIO BRANCO Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico, que a sentença proferida nos autos (Id. 11436517) transitou em 

julgado. RIO BRANCO, 2 de março de 2018 MARCIA KUSTHER PREISIGKE 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-84.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/04/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000060-84.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-02.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000059-02.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-17.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ARAGAO PRIMCKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000058-17.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE FRANCISCO DA SILVA POICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000056-47.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000055-62.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-77.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/04/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000054-77.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-92.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ODECY BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000053-92.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-10.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RITO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000052-10.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000043-48.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-63.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000042-63.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-78.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000041-78.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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. 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-93.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-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 , 2 de março de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO CORBELINO - MT9898/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: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/04/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000040-93.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IUMALUCIA PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P H GONTIJO SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 2 de março 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: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000035-71.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-84.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 
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processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-02.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-17.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ARAGAO PRIMCKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE FRANCISCO DA SILVA POICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme art. 18, § 

1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, 
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aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-62.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-77.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO CARVALHO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 
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preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-92.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ODECY BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 
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deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-10.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RITO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 
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MÃO PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da 

carta no endereço, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-48.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-63.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 
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por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-78.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 
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9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-93.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc. RECEBO a petição inicial, uma vez que aparentemente 

preenche os requisitos do art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de JUSTIÇA GRATUITA. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não exime que a 

parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito 

que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar apenas 

aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de obtenção da 

prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do 

CPC. Quanto ao pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, o 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Para a concessão tutela de 

urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a 

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

processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC. Cabe esclarecer 

também que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (art. 300, § 3º, CPC). O Código de Defesa do Consumidor - CDC 

dispõe sobre a possibilidade de o juiz conceder tutela específica para o 

cumprimento da obrigação, bem como autoriza a imposição de multa diária, 

fixando prazo razoável para o cumprimento, conforme se verifica da 

leitura do artigo 84 abaixo transcrito: 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 o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2° A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4° O juiz 

poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

Numa análise de cognição sumária, os documentos acostados na inicial 

não evidenciaram a probabilidade do direito alegado, necessária para o 

deferimento do pedido. A parte autora demonstrou apenas que está com 

seu nome no cadastro de inadimplentes, sem, contudo, juntar outros 

documentos que possam levar esse juízo a conceder a antecipação dos 

efeitos da tutela. Por todo exposto 1. INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

requerida. 2. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta do 

conciliador, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

seguintes advertências: a) REQUERENTE(S): caso deixe de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências/atos o processo será extinto 

e a parte condenada nas despesas/custas, conforme art. 9º c/c art. 51, I 

e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. b) 

REQUERIDO(S): 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, bem como será proferido julgamento, de plano, conforme 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. 3. CITE-SE a parte requerida a 

respeito da presente ação, nos termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95, bem como INTIMEM-SE as partes para participarem da audiência 

conciliatória, com as ADVERTÊNCIAS de praxe. a) Se infrutífera a tentativa 

de acordo, a parte requerida tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A 

CONTAR DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, para, querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, a fim de evitar os efeitos da revelia e julgamento 

antecipado do mérito (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única 

deste Estado de Mato Grosso). b) O prazo para IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO e os documentos nela acostados é de 05 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (Enunciado n. 12 

da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso). c) Por 

fim, tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos 

processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso” – Enunciados n. 38 e 13 do FONAJE, este com 

nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. d) ATENTE-SE que, 

na intimação 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 – artigo 

911 da CNGC - Judicial. e) Em atenção aos termos do artigo 917 e ss. da 

CNGC - Judicial, a realização dessa intimação das instituições públicas ou 

privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. f) 

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, conforme artigo 909 da CNGC - Judicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 55255 Nr: 274-94.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cesar Carvalho 

Frutuoso - OAB:15375

 Tendo em vista que o réu manifestou seu desejo em recorrer da 

sentença, conforme se observa fls 600 deste processo, nos termos da 

Legislação vigente e Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o advogado do réu a apresentar as 

razões da apelação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-38.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (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 27 de JUNHO de 2018, às 

14:00Hras, para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (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 27 de JUNHO de 2018, às 

14:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-08.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 27 de JUNHO de 2018, às 

15:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-90.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EUGENIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (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 27 de JUNHO de 2018, às 

15:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-12.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/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)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000102-12.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

ROBERTO ANDRADE FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Se tempestivo, o que deverá ser 

certificado nos autos, recebo o recurso inominado, tão-somente, em seu 

efeito devolutivo, haja vista a não demonstração de dano irreparável para 

a parte recorrente, consoante a regra do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Tendo 

em vista que o recorrido já apresentou as contra-razões recursais, 

remeta-se o presente feito à Turma Recursal para apreciação do recurso 

inominado. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-14.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA MODESTA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010320-14.2016.8.11.0039 REQUERENTE: 

ORMINDA MODESTA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso 

inominado interposto no efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da 

Lei n. 9.099/95. Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões de 

recurso. Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-47.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010236-47.2015.8.11.0039 REQUERENTE: 

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER REQUERIDO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME Vistos. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso 

inominado interposto no efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da 

Lei n. 9.099/95. Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões de 

recurso. Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-49.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BEJO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)
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COMETA MOTO CENTER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010167-49.2014.8.11.0039 REQUERENTE: 

ROGERIO BEJO XAVIER REQUERIDO: COMETA MOTO CENTER LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos. Se 

tempestivo, o que deverá ser certificado nos autos, recebo o recurso 

inominado, tão-somente, em seu efeito devolutivo, haja vista a não 

demonstração de dano irreparável para a parte recorrente, consoante a 

regra do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Tendo em vista que o recorrido já 

apresentou as contrarrazões recursais, remeta-se o presente feito à 

Turma Recursal para apreciação do recurso inominado. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-78.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EVA KORB (REQUERENTE)

ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO ITAMARATI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 8010167-78.2016.8.11.0039 REQUERENTE: ELLEN 

JULIANA RIBEIRO RODRIGUES, EVA KORB REQUERIDO: EXPRESSO 

ITAMARATI S.A. Vistos. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso 

inominado interposto no efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da 

Lei n. 9.099/95, assim, DETERMINO a remessa do presente feito ao E. 

Turma Recursal Única, com as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-88.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE JESUS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VITOR HUGO CARVALHO MOTTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000278-88.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

PATRICIA DE JESUS NOVAIS REQUERIDO: VITOR HUGO CARVALHO 

MOTTA - ME, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos. 

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil ou para que, recolha as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias. Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 

06 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-29.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANA SILVA BIANCHINI TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Numero do Processo: 1000172-29.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

MAXIMILIANA SILVA BIANCHINI TELES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a autora para 

que comprove sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. Após o prazo 

supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-14.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HOEDINO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000270-14.2017.8.11.0039 REQUERENTE: 

HOEDINO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. A tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do Código de Processo Civil, e será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: “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.” Tenho que tais requisitos legais, no 

presente caso, encontram-se configurados, considerando que os 

elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a 

probabilidade do direito, posto a imposição de restrição ao crédito do autor 

em tal cenário, conforme ID. 10929310. Entrementes, a probabilidade do 

direito, emerge, nesta fase de cognição sumária, do alegado 

descompasso entre a inexistência do debito originário, circunstância que 

comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial. 

Coadunando com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação 

os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA 

EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO 

PROVIDO. A concessão da antecipação da tutela exige a presença dos 

seus pressupostos, consubstanciados no fumus boni iuris e do periculum 

in mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de 

existirem fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como de que todos os débitos inscritos no cadastro de 

inadimplentes do autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de 

dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo 

à imagem do autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito”.

(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de tutela deve ser 

deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 

50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE 

INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos 

requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o 

pedido de antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, 

Publicado no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). Ademais, registro que a 

tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, quando então a 

negativação pode ser reativada e o nome do autor poderá voltar a figurar 

no cadastro do SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do 

débito, se devido, é claro, incidindo até mesmo os acréscimos legais 

atinentes à espécie. Em suma, não há prejuízo irreversível à parte ré. Isto 

posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para 

determinar que a requerida proceda com o necessário para exclusão da 

restrição ao nome da parte autora insertas nos bancos de dados do 

SERASA/SPC, fundadas na obrigação litigiosa, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa diária de R$ 

100,00 por dia de atraso. No mais, considerando a ausência de 

manifestação pela realização da audiência de conciliação, cite-se a 

requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de fevereiro de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-30.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT0014552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Numero do Processo: 1000008-30.2018.8.11.0039 REQUERENTE: 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA REQUERIDO: D'LOCADORA DE 

VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME Vistos. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais 

com pedido liminar inaudita altera parte formulado para que o requerido 

retire o nome dos órgãos de restrição de crédito do autor e o indenize por 

danos morais, oriundos da restrição indevida. Com efeito, a tutela de 

urgência foi inserida no art. 300, do Código de Processo Civil, e será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: “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.” Tenho que tais requisitos legais, no 

presente caso, encontram-se configurados, considerando que os 

elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a 

probabilidade do direito, posto a imposição de restrição ao crédito do autor 

em tal cenário, conforme ID. 11553794. Entrementes, a probabilidade do 

direito, emerge, nesta fase de cognição sumária, do alegado 

descompasso entre a inexistência do debito originário, circunstância que 

comandam o deferimento da tutela de urgência postulada na inicial. 

Coadunando com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação 

os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA 

EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI 

IURIS E DO PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO 

PROVIDO. A concessão da antecipação da tutela exige a presença dos 

seus pressupostos, consubstanciados no fumus boni iuris e do periculum 

in mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de 

existirem fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como de que todos os débitos inscritos no cadastro de 

inadimplentes do autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de 

dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo 

à imagem do autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito”.

(AI 146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de tutela deve ser 

deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 

50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE 

INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos 

requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o 

pedido de antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, 

Publicado no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). Ademais, registro que a 

tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, quando então a 

negativação pode ser reativada e o nome do autor poderá voltar a figurar 

no cadastro do SPC/SERASA, tudo sem prejuízo da cobrança judicial do 

débito, se devido, é claro, incidindo até mesmo os acréscimos legais 

atinentes à espécie. Em suma, não há prejuízo irreversível à parte ré. Isto 

posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para 

determinar que o requerido proceda com o necessário para exclusão da 

restrição ao nome da parte autora insertas nos bancos de dados do 

SERASA/SPC, fundadas na obrigação litigiosa, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa diária de R$ 

100,00 por dia de atraso. Considerando, a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. No mais, designo audiência de conciliação para a data 

disponível neste sistema, citem-se as partes para a solenidade, no prazo 

legal consignado às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. São José dos Quatro Marcos-MT, 

06 de fevereiro de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-44.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCOS VALDIR DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para informar que 

foi marcada data diferente de audiência de conciliação, do que outrora 

designado em audiência aos dias 23 de janeiro de 2018 pelo Senhor 

Conciliador (termo de audiência já inserido nos autos), pois esta Servidora, 

orientada pelo Gestor Judiciário desta Comarca Élcio Alves, redesignou a 

mesma para a data do dia 23.04.2018 às 13 horas, já que o mesmo a 
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orientou a fazer, já que não haveria tempo suficiente para proceder a 

intimação/citação da parte requerida para comparecimento à mesma.

Comarca de Tabaporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-57.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VAGNER PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-52.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-67.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANI CAMILA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-97.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-45.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-60.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CASSIA MAGAYEVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-07.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVAL JOSE MAXIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 
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presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 459-59.2018.811.0108

 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: JOÃO PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Hennig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - OAB:MT-13844, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KELI DIANA WEBER 

VERARDI - OAB:15985/B, Mabel Tibes da Silva - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dito isso, não havendo prova cabal da ameaça de turbação/esbulho 

possessório, postergo a análise do pedido de concessão da medida 

liminar para após a realização da audiência de justificação prévia a que 

alude o art. 562 do NCPC, a qual designo para o dia 12/03/2018, às 16h, 

devendo a parte autora trazer suas testemunhas, independentemente de 

intimação ou comprovar que as notificou, no prazo de 3 dias antes da 

audiência, uma vez que a regra do art. 455 do NCPC também se aplica aos 

procedimentos possessórios, por se tratar de norma geral.Intimem-se o 

requerido da audiência, bem como de que dela passará a contar o prazo 

para apresentação de defesa.Independente do ato designado, promovam 

os autores, no prazo de 15 dias, a correção do valor dado à causa, 

porque se como assinalaram a expressão econômica da proteção da 

posse não se confunde com o valor da propriedade, evidentemente que 

dez mil reais não representa nem dimensiona economicamente a posse 

que pretendem defender e de acordo com o Enunciado n.º 178 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis: O valor da causa nas ações 

fundadas em posse, tais como as ações possessórias, os embargos de 

terceiro e a oposição, deve considerar a expressão econômica da posse, 

que não obrigatoriamente coincide com o valor da propriedade.Da mesma 

forma e no mesmo prazo, promova ao recolhimento das custas iniciais 

complementares, pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 

NCPC).Publique-se a decisão no DJe.Tapurah (MT), 27 de fevereiro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62024 Nr: 459-59.2018.811.0108

 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: JOÃO PEDRO DA SILVA, LEILA CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Hennig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - OAB:MT-13844, 

EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:21382/O, KELI DIANA WEBER 

VERARDI - OAB:15985/B, Mabel Tibes da Silva - OAB:22.343-A, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado Lucas do Rio Verde, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o 

encaminhamento da deprecada de citação e intimação da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22972 Nr: 817-39.2009.811.0108

 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: Telma Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 817-39.2009.811.0108 (Código nº: 22972)

REQUERENTE: Telma Maria da Silva

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. 194/195.

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.: 53124 Nr: 1143-52.2016.811.0108

 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: OSVALDO RAIMUNDO DA SILVA

 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°: 1143-52.2016.811.0108 (Código nº: 53124)

REQUERENTE: Osvaldo Raimundo da Silva

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. 74/76.

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.: 20553 Nr: 1531-67.2007.811.0108

 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: Zenaide de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1531-67.2007.811.0108 (Código nº: 20553)

REQUERENTE: Zenaide de Souza

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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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. 152.

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.: 49166 Nr: 1128-20.2015.811.0108

 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: DIOGANES WILLIAN TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1128-20.2015.811.0108 (Código nº: 49166)

REQUERENTE: Dioganes Willian Trindade

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. 31/33.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 1313-24.2016.811.0108

 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: CÍCERA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, restando preenchidos os requisitos fáticos e 

legais, JULGO PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto 

Nacional de Seguro Social a conceder a pensão por morte à Cícera Maria 

da Silva, na base de um salário mínimo mensal, devida desde a data do 

requerimento administrativo (04/07/2016), porque formulado após 90 dias 

do óbito, impedindo a implantação desde o evento morte, conforme 

inteligência do art. 74 da Lei nº 8.213/91.Concedo a tutela antecipada para 

determinar que o requerido implante, efetivamente, no prazo de 60 

(sessenta) dias o benefício deferido.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (de 

cujus): José Flor da Silva Nome da beneficiária: Cícera Maria da 

Silva;Benefício Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um 

salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (04/07/2016);Prazo para cumprimento da sentença: 60 

(sessenta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Juros de mora, a partir da citação válida, e 

correção monetária, na forma dos enunciados de Súmula 43 e 148 do 

Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida, em percentuais e índices definidos nos 

termos da Lei n° 11.960/09.Declaro a natureza alimentícia das prestações, 

haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada, não tem condições de 

exercer atividade laborativa.Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% 

(dez) por cento 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).Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei Estadual 

n. 7.603/01 do Estado do Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51645 Nr: 372-74.2016.811.0108

 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: NILTON GRACIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 372-74.2016.811.0108 (Código nº: 51645)

REQUERENTE: Nilton Graciola

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. 33/35.

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. 36-verso.

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.: 61068 Nr: 3012-16.2017.811.0108

 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: FABIANA OLIVEIRA BARROS, EDILSON CONCEIÇÃO 

DA SILVA

 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°: 3012-16.2017.811.0108 (Código 61068)

Requerentes: Edilson Conceição da Silva e Outra

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Edilson Conceição da Silva e Fabiana Oliveira Barros, 

objetivando o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

regulamentação da guarda, direito de visitas e alimentos dos filhos 

menores Guilherme Oliveira da Silva e Ana Julia Oliveira da Silva.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 
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inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58677 Nr: 1526-93.2017.811.0108

 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: Ivone Pascoal da Silva Matos, Antonio Lenivaldo Lopes 

de Matos

 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°: 1526-93.2017.811.0108 (Código nº: 58677)

REQUERENTES: Elizabeth Maria da Silva e Junior Wilhan Protazio

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Elizabeth Maria da Silva e Junior Wilhan Protazio, devidamente 

qualificados, firmaram acordo extrajudicial em relação a guarda, visita e 

alimentos em relação aos filhos em comum Emilly Wendy Silva Protazio e 

Lucas Neto Silva Protazio.

Com o pedido inicial vieram os documentos de f. 06/15.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Da análise dos autos, verifico que o acordo celebrado entre as partes 

preserva suficientemente o interesse dos filhos em comum do casal, cuja 

guarda permanecerá com genitora, sendo garantido ao requerido o direito 

de visitas e alimentos no importe de 58,69% do salário mínimo vigente, 

correspondendo ao valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Elizabeth Maria 

da Silva e Junior Wilhan Protazio 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 termo de guarda dos infantes em favor 

da genitora.

 Ciência ao Ministério Público.

Depois de feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40515 Nr: 987-06.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo de Souza Proenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, Nádima Vasconcelos de Figueiredo - 

OAB:OAB/MT 7918, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC, suspendo o 

processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para regularização da 

capacidade postulatória com a apresentação dos seguintes documentos: 

a) comprovando a distribuição de inventário, nesta Comarca, em relação 

ao espólio de Ivo de Souza Proenço, juntando, neste caso, cópia do 

respectivo termo de inventariante; oub) no caso de não ter sido distribuído 

o inventário referido no item anterior, inclua-se no polo ativo da presente 

ação todos os herdeiros da de cujus.Suprida a irregularidade, defiro a 

habilitação postulada e determino a retificação do polo ativo da 

lide.Cumprida a determinação anterior, 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44442 Nr: 561-23.2014.811.0108

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carolina Belleze Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 561-23.2014.811.0108 (Código nº: 44442)

CREDOR: Estado de Mato Grosso

DEVEDOR: Ana Carolina Belleze Silva

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, 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.

Cumpra-se, expedindo 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.: 58967 Nr: 1699-20.2017.811.0108

 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: YLDS, YVLDS, VALÉRIA APARECIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim sendo, determino que a parte requerente apresente as 

informações da herdeira faltante, a fim de que seja intimada para tomar 

conhecimento da presente demanda, no prazo de cinco dias, sob pena de 

indeferimento.Transcorrido o prazo, certifique-se.Em seguida, dê-se vista 

ao Ministério Público.Após, conclusos para deliberação.Sem prejuízo, 

promova-se a correta autuação do feito, haja vista que consta como tipo 
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de ação: Alimentos, quando na realidade se trata de alvará 

judicial.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 23 

de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 14436 Nr: 74-68.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES MOEMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECÍLIA BONVECHIO 

TEROSSI - OAB:14863/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 74-68.2005.811.0108 (Código nº: 14436)

REQUERENTE: Sementes Moema Ltda.

REQUERIDO: Claudecir Marcio Rocini

EXECUÇÃO

VISTOS.

A conclusão era desnecessária. Nos termos do artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil, intime-se o autor pessoalmente para se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações.

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.: 60353 Nr: 2580-94.2017.811.0108

 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: Ruth dos Santos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Gonçalves dos Reis Subrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2580-94.2017.811.0108 (Código 60353)

Requerente: Ruth dos Santos Reis

Requerido: Geraldo Gonçalves dos Reis Subrinho

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

VISTOS.

Procedimento ordinário consoante disposição do artigo 40, §3º, da Lei nº 

6.515/77.

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do Código 

de Processo Civil/2015.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50.

Cite-se a requerida, com as advertências de estilo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

 Após, conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60547 Nr: 2734-15.2017.811.0108

 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: MANOEL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2734-15.2017.811.0108 (Código 60547)

Requerente: Manoel Ferreira da Silva

Requerida: Adriana Brito da Silva

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

VISTOS.

Procedimento ordinário consoante disposição do artigo 40, §3º, da Lei nº 

6.515/77.

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do Código 

de Processo Civil/2015.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50.

Cite-se a requerida, com as advertências de estilo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

 Após, conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20818 Nr: 221-89.2008.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MIGUEL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, LIANE 

MARCIA STEIN BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Terezinha da Veiga Ortega Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTINO RUCHINSKI - OAB:9.702 

- A, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 221-89.2008.811.0108 (Código nº: 20818)

CREDOR: Anjo Miguel Roupas e Acessórios Ltda.

DEVEDOR: Janete Terezinha da Veiga Ortega Ferreira

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Conforme noticiado às fls. 115/117, as partes firmaram acordo em relação 

ao débito objeto do presente processo.

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC.

Nos termos do acordo firmado, oficie-se ao CRI desta Urbe para que 

promova a baixa das penhoras que recaem sobre os imóveis registrados 

sob as matriculas nº 32.84 e 5.500, bem como expeça-se em favor da 

exequente carta de adjudicação do imóvel de matrícula nº 5.500, 

intimando-a, na sequencia, para subscrevê-lo em 48:00 horas.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 5011 Nr: 55-38.2000.811.0108

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 

LUVERDENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU LUIZ DEZEM, PAULO ROBERTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Krein - OAB:7350-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fonseca Villela - 

OAB:9973, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:MT 13.412-A

 Processo n°: 55-38.2000.811.0108 (Código nº: 5011)

EXEQUENTE: Cooperativa Agropecuária e Industrial Luverdense - 

COOAGRIL

EXECUTADO: Dirceu Luiz Dezem e outro

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Ação de execução proposta por Cooperativa Agropecuária e Industrial 

Luverdense em face de Dirceu Luiz Dezem e Paulo Roberto Simon, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Conforme noticiado às fls. 73/75 a exequente e o executado Dirceu Luiz 

Dezem firmaram acordo em relação ao débito exequendo, pugnando pela 
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sua homologação, e consequente suspensão do processo até o prazo 

estipulado para cumprimento.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante ao exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOGOLO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado às fls. 

360/363.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (28/02/2019), intime-se o Exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ante ao teor da petição de fls. 364/365, informando que o executado 

cumpriu a primeira parcela do acordo firmado, oficie-se ao Cartório do 

Registro de imóveis desta comarca, a fim de proceda a liberação de 

constrição que recai sobre o imóvel de matrícula n° 1.172, conforme auto 

de penhora de fls. 47/51.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60969 Nr: 2949-88.2017.811.0108

 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: JOSE CONSTANTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELLE BARROS MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2949-88.2017.811.0108 (Código 60969)

Requerente: Jose Constantino da Silva

Requerida: Izabelle Barros Machado da Silva

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO

VISTOS.

Procedimento ordinário consoante disposição do artigo 40, §3º, da Lei nº 

6.515/77.

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do Código 

de Processo Civil/2015.

 Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50.

Cite-se a requerida, com as advertências de estilo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

 Após, conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60086 Nr: 2390-34.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES EVANGELISTA DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Rodrigues de 

Freitas - OAB:MT 18.267

 Isto posto, revogo, ex officio, a prisão preventiva de Jones Evangelista de 

Souza Pereira, restituindo-lhe a liberdade, condicionada, todavia, ao 

cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, nos moldes do 

art. 319 do CPP, visto que a gravidade concreta do fato e a fumaça do 

delito e da autoria, justificam a restrição da liberdade plena, ante a 

aparente tendência do increpado à prática de ilícitos, ao convívio com o 

mundo da criminalidade, o que autoriza o monitoramento de suas 

condutas, razão porque imponho-lhe as seguintes medidas restritivas:i) 

comparecimento mensal ao Fórum da Comarca onde residir para informar 

e justificar suas atividades, assim como, proibição de se ausentar da 

Comarca sem autorização judicial, devendo o primeiro comparecimento ser 

feito em até 48h da ordem de soltura;ii) Recolhimento domiciliar no período 

noturno, a partir das 21h de um dia até as 06h do dia seguinte e nos dias 

de folga, finais de semana, feriados, integralmente, vedando, 

expressamente, a permanência do acusado em bares, lanchonetes, 

estabelecimentos congêneres, aglomerações públicas, festas e eventos 

abertos ao público;iii) proibição de contato com as vítimas e com os 

corréus, por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, redes 

sociais, etc.);Oficie-se aos órgãos de Segurança Pública da Comarca 

onde o réu declarar que irá residir, para que acompanhe e fiscalize o 

cumprimento correto e integral das medidas cautelares aqui 

impostas.Intime-se o acusado do teor desta decisão.Cientifique-se o 

Ministério Público, bem como a Defesa.Expeça-se o competente alvará de 

soltura, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 2 de março de 

2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62881 Nr: 42-96.1996.811.0102

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO E MATOS LTDA, Nivaldo Ferreira 

de Matos, Maria Célia Carvalho de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 20 (vinte) 

dias, a existência de bens do devedor passíveis de penhora. Desatendido, 

ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, 

CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa 

no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, nos termos dos artigos 

1.149 da CNGC/TJMT.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 18 

de janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101907 Nr: 1115-10.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CILIATO, EVANDRO BATEZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO BATEZINI, Cpf: 05064537158, 

Rg: 2469026-0, Filiação: Zenira Aparecida de Souza e Claudemir Batezini, 

data de nascimento: 31/03/1995, brasileiro(a), natural de Vera-MT. 

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 do Estado de Mato Grsso, denúncia 

Elton Ciliato, vulgo "BETO" e EVANDRO BATEZINI, com incursos no artigo 

121, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e 

mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido).
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Despacho: Autos nº: 1115-10.2013.811.0102Código n°: 101907Vistos 

etc.Acolho a cota ministerial retro (fl. 326). Assim, DETERMINO a citação 

por edital do acusado Evandro Batezini, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do 

edital, não havendo manifestação do acusado, DETERMINO, desde já, que 

se proceda ao desmembramento do feito em relação ao denunciado citado 

por edital, providenciando o distribuidor as competentes cópias, autuando 

e distribuindo os respectivos autos, abrindo-se vista ao Ministério 

Público.Após tudo cumprido, REMETAM-SE os autos conclusos.Ciência ao 

MP. Cumpra-se. Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz 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, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 19 de fevereiro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121159 Nr: 443-26.2018.811.0102

 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: JEFERSON APARECIDO CALSAVARA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA CALSAVARA, FRANCISCA, 

CLAUDECIR CALSAVARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, diante dos fatos narrados na inicial e do que consta na 

prova documental apresentada, com fundamento no artigo 567 e 568 do 

NCPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os requeridos se 

abstenham de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor 

lote nº 08, quadra nº 06, com 375 metros quadrados, do loteamento 

chácara 14-E, localizada na Gleba Celeste 1º parte, perímetro urbano de 

Vera/MT. Para o caso de descumprimento deste preceito, arbitro multa 

diária no valor de R$ R$1.000,00 (mil reais) por dia de transgressão a 

presente ordem judicial, devendo o ato ser devidamente 

comprovado.EXPEÇA-SE mandado liminar de interdito proibitório, devendo 

o mesmo ser cumprido no prazo de 24horas.Caso necessário, fica desde 

já AUTORIZADA requisição de força policial a fim de auxiliar o Sr. Oficial 

de Justiça na execução do mandado, devendo, neste caso, a Secretaria 

de Vara proceder na forma da CNGC/MT (NCPC, art. 139, VII).De outro 

lado, DEFIRO o pedido do autor, pelo que OFICIE-SE o Cartório do 2º Ofício 

da Comarca de Sorriso/MT, para que no prazo de 10 (dez) dias, forneçam 

a certidão de óbito da genitora do autor Elizete Calsavara, bem como de 

sua avó materna Nelzira Ferreira de Souza Calsavara.CITE-SE o réu, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a mercê do artigo 564, caput, do 

CPC.CUMPRA-SE, com urgência, expedindo-se o necessário.De Feliz Natal 

para Vera/MT, 01 de março de 2018.Juliano Hermont Hermes da SilvaJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 119676 Nr: 2737-85.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENILSON RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de LUZENILSON RODRIGUES REIS, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo 

Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.De Feliz Natal para Vera/MT, 28 de fevereiro de 

2018.Juliano Hermont Hermes da SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 107756 Nr: 1268-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:MT/15.563, Carlos Melgar Nascimento - OAB:MT0017735

 [...] Com base nesses fundamentos, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de 

SOLISMAR DE ANDRADE. Todavia, por entender pertinente e adequado, 

aplico-lhe, com base no artigo 319 do CPP, as seguintes MEDIDAS 

CAUTELARES, sob pena de revigoramento da ordem de prisão:a)Proibição 

de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, 

durante o dia e à noite;b)Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, 

enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar 

suas atividades, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas após sua intimação, quando o acusado deverá 

confirmar seu endereço, apresentando comprovante de residência (artigo 

319, inciso I);c)Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem 

autorização judicial (artigo 319, IV, CPP);d)Recolhimento domiciliar no 

período noturno e nos dias de folga (artigo 319, V, CPP). Consigno ainda 

que, o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente 

aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva dos 

autuados (artigo 282, § 4º, do CPP).SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO, no 

que couber, devendo o denunciado ser colocado em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso.De tudo cumprido, voltem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pelo Parquet à ref. 

128. CIÊNCIA ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 120608 Nr: 195-60.2018.811.0102

 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: MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI FELISBINO DOS ANJOS, ROSICLER 

FELISBINO DOS ANJOS, ROSALVO FELISBINO DOS ANJOS, ROSELI 

FELISBINO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 INTIMAR O ADVOGADO DA REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DO 

DESPACHO: "Autos nº: 195-60.2018.811.0102 Código nº: 120608 Vistos 

etc. Nos termos do artigo 562, caput, parte final, do CPC, DESIGNO 

audiência para o DIA 20 DE ABRIL DE 2018 ÀS 15H00MIN. Assim, deixo 

para apreciar o pleito liminar após a realização do ato. A parte autora deve 

trazer suas testemunhas, independentemente de intimação. CITE-SE, com 

as advertências legais, o requerido e intime-o para, querendo, comparecer 

à audiência de justificação, em que poderá intervir, por meio de advogado, 

conforme faculta o artigo 564 do Código de Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Vera-MT, 05 de 

fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 120701 Nr: 232-87.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU DONATTI & CIA LTDA- ME, TADEU 

DONATTI, SALETE IZABEL TELO DONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Requerente, para no prazo legal efetuar 

o pagamento das Guias de Custas Processuais, conforme certificado pelo 

Cartório Distribuidor (Ref.7)
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 
 
  
EDITAL N.º 003 18 DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito Diretor do 
Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em 
conformidade com o disposto no Edital n.º 004/17/DF, de 14.11.17, torna público o resultado 
final do processo seletivo para o credenciamento e formação de cadastro de reserva de Juízes 
Leigos desta Comarca: 
 
1 – Aprovados:  
 
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO N.º NOME DO CANDIDATO (A)   NOTA 

1.º 033 EDINE GUERRA GOMES 82,5 

2.º 029 DANILO ALEXANDRE ALVES 75,0 

3.º 032 JOÃO PAULO VINHA BITTAR 72,5 

4.º 034 MAÍSA ALVES DO CARMO 72,5 

5.º 012 JOSÉ DA GUIA DA SILVA MIRANDA 67,5 

6.º 003 ISABEL FERREIRA BARCELO 67,5 

 
2 - Considerando o disposto no item 14, do Edital n.º 004/17/DF, de 14.11.17, do resultado final 
da classificação do Processo Seletivo caberá recurso que deverá ser interposto no prazo de 02 
(dois) dias úteis após a publicação deste Edital. 
 
3 - Como critério de desempate foi utilizado o disposto no item 13, do Edital n.º 004/17/DF, de 
14.11.17. 
 
4 – Os candidatos aprovados deverão apresentar no Fórum desta Comarca, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, após a publicação deste Edital, os documentos relacionados no item 15.3 do 
Edital n.º 004/17/DF, de 14.11.17. 
 
Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro. 
 
Jaciara/MT, 02 de março de 2018. 
 
 
VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JUARA 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO FÓRUM DA 

COMARCA DE JUARA-MT.  

 

EDITAL N.º 2/2018-DF 

De ordem do Exmº. Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital 

nº 014/2012/GSCP de 17.05.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e c.c. Edital nº 1/2018-DF de 

23/1/2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10185, em 

24/1/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado Nível Superior nas áreas de Administração e Tecnologia da Informação para 

o Fórum da Comarca de Juara, pelo presente Edital torno pública a relação definitiva dos 

candidatos que tiverem suas inscrições deferidas após a análise dos recursos interpostos, 

devendo ser observado o seguinte: 

 

1) A prova do exame de seleção será aplicada a todos os candidatos que tiveram suas 

inscrições deferidas, no dia 25 de março de 2018, no período das 09h às 12h, na 

Escola Estadual Oscar Soares. 

2) O candidato deverá apresentar-se para a prova munida de documento original, 

comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente azul ou preta, com 

antecedência de trinta minutos do início da prova. 

Nº de 

inscrição 
Nome 

1 ROBERTA SILVA REZENDE 

2 GUILHERME DANIEL ZONTA 

3 AYANNE DARA SILVA BESERRA 

4 JULIO CESAR SANTOS MORAIS 

5 BRUNO APARECIDO OLIVEIRA COSTA  

6 LUHA STEVAN DE SOUZA 

7 ANDRESSA DE LIMA   

8 ADAIR ZAROCHINSKI 
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9 NATALIA RIPAR DOS SANTOS 

10 EDUARDO SOLANO DAMIN DA SILVA  

11 JOSIANE NASCIMENTO SILVA 

12 ADRIELE LUZIA DA SILVA  

13 GESSICA DE ALMEIDA RUPOLO  

14 LAIS GOMES MACHADO  

15 KARINA RODRIGUES DE MOURA 

16 FELIPE LEWANDOWSKI MACEDO MENDONÇA 

17 MARINA PEREIRA MONTEIRO 

 

E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 

no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Juara, Esta do 

de Mato Grosso, aos dois dias do mês de março de dois mil e dezoito (2/3/2018). Eu, 

(Silvana Ribeiro da Silva) Gestora Geral, que o digitei e assino. 

 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

 Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JAURU 

 

 

EDITAL N. 001/2018/DF 

 

 

A Excelentíssima Doutora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza Diretora do Foro da 

Comarca de Jauru, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto no 

Provimento 16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura do 

Processo Seletivo com a finalidade de CREDENCIAR pessoa física na área de 

PSICOLOGIA, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoa física para atuar 

na área de PSICOLOGIA. 

1.2 - A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade 

da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 

1.3 - A comissão de apoio ao processo seletivo será composta pelos servidores Cláudia 

de Paula Souza Oliveira, matrícula 8748, Joylis Soares, matrícula 21631 e presidida por 

esta magistrada. 

 

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1 - O processo seletivo será composto pelas seguintes fases: 

 

a) Divulgação do edital; 

b) Inscrição dos interessados; 

c) Análise da documentação e do currículo; 

d) Divulgação dos interessados habilitados. 

 

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no Fórum da Comarca de Jauru 

situado na Avenida Rui Barbosa, nº 850, a partir das 13h do dia 12/03/2018 até às 19h 

do dia 13/04/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 

inscrição feita fora desse período. 

3.1.1 - Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 

 

3.2 – As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

credenciamento de profissional, o direito de excluí-lo do processo seletivo por 

preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude de 

ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade 

penal. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
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4.1 - São requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de que trata o Provimento 

16/2016/CM: 

4.1.1 - Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 

4.1.2 - Ser maior de 21 (vinte e um) anos; 

4.1.3 - Não possuir antecedentes criminais; 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

5.1 – Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: 

I – Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

II – Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

III – Certidões Negativas criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal; 

IV – Cópia autenticada do diploma de nível superior; 

V – Cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados para cumprimento do 

que dispõe o item 6 deste Edital;  

VI – Certidão Negativa expedida pelo Conselho Regional de Psicologia; 

VII – atestado de sanidade física e mental; 

VIII – declaração de parentesco; (anexo I) 

IX – Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 

neste edital; (anexo II) 

X – duas fotografias 3x4 recentes. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

6.1 - O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 

currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Jauru 

do Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma: 

6.1.1 - O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, 

não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 

6.1.2 - O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 

cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 

6.1.2.1 - O tempo de serviço público excedente, não utilizado no item 6.1.1, poderá ser 

aproveitado sob as regras do item 6.1.2; 

6.1.3 - À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 

graduação requerido para o credenciamento, contados na seguinte forma: 

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto; 

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, 

na área específico de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, 

que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco 

décimos) de ponto; 
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g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) 

de ponto, uma única vez. 

 

6.1.3.1 - A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 

pontos previstos. 

6.1.3.2 - É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 

se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 

6.1.3.3 - Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 

neste edital. 

 

6.2 – Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 

tiver: 

 

a) Maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003;  

b) Maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 

Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;  

c) Maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o 

subitem 6.1.2;  

d) Maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 

deste edital.  

 

6.3 - Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das 

condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores nesse sentido. 

6.4 - Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 

plenamente às exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM. 

 

7. DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento 16/2016-CM. 

7.2 - O processo seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo 

ser prorrogado uma única vez, por igual período. 

 

8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1 - Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas 

pelo Provimento 16/2016/CM. 

8.2 - Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.        

  

 

Jauru, 5 de março de 2018. 

 

 

Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  

 

 

NOME DO CANDIDATO(A) : 

 

 

CPF: RG: CÔNJUGE: 

 

 

  

 

PAI: MÃE: 

 

 

 

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 

 

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 

QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 

JUDICIÁRIO?  

 

 (      )SIM                                             (      )NÃO  

 

NOME DO PARENTE CARGO 
RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL 

E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 

ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

 

 

DATA ASSINATURA 
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ANEXO II 

 

 

        

 DECLARAÇÃO  

 

 

 

Eu__________________________________ CPF nº __________________ 

declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento e concordo com os termos 

do Edital nº ________.  

 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações 

prestadas, firmo a presente. 

 

 

Jauru-MT, ___/___/___. 

 

 

 

 
 

Assinatura do Requerente 
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